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	 Volby	do	zastupitelstva	měs-
ta	 se	na	základě	 rozhodnutí	pre-
zidenta	 republiky	 budou	 konat,	
společně	 s	 volbami	 do	 Senátu	
Parlamentu	 ČR,	 ve	 dnech	 15. a 
16. října roku 2010,	 což	 jsou	
pátek	a	sobota.	V	první	den	voleb	
začíná	hlasování	ve	14.00	hodin	
a	končí	ve	22.00	hodin.	Ve	druhý	
den	voleb	začíná	hlasování	v	8.00	
hodin	a	končí	ve	14.00	hodin.	
 Právo volit do zastupitelstva 
města	má	občan	obce	za	předpo-
kladu,	 že	 jde	 o	 státního	 občana	
České	 republiky,	 který	 alespoň	
v	 druhý	 den	 voleb	 dosáhl	 věku	
nejméně	18	let,	je	v	den	voleb	v	
tomto	městě	přihlášen	k	trvalému	
pobytu	a	státní	občan	jiného	stá-
tu,	který	dosáhl	věku	nejméně	18	
let,	 je	v	den	voleb	v	tomto	měs-
tě	přihlášen	k	trvalému	pobytu	a	
jemuž	právo	volit	přiznává	mezi-
národní	úmluva,	kterou	je	Česká	
republika	vázána.
		 Překážkami	výkonu	volební-
ho	práva	jsou:
a)		zákonem	 stanovené	 omeze-
ní	 osobní	 svobody	 z	 důvodu	
výkonu	trestu	odnětí	svobody,

b)		zbavení	 způsobilosti	 k	 práv-
ním	úkonům,

c)		zákonem	 stanovené	 omeze-
ní	 osobní	 svobody	 z	 důvodu	
ochrany	zdraví	lidu,	nebo

d)		výkon	vojenské	základní	nebo	
náhradní	služby,	vyžaduje-li	to	
plnění	 povinností	 z	 této	 služ-

by	vyplývajících,	nebo	služba	
vojáka	z	povolání	v	zahraničí.	

	 Členem	 zastupitelstva	 města	
může	 být	 zvolen	 každý	 volič,	 u	
kterého	není	překážka	ve	výkonu	
volebního	 práva	 uvedená	 výše	
pod	písmeny	a)	nebo	b).
 Volební stranou	mohou	 být	
registrované	 politické	 strany	 a	
politická	 hnutí,	 jejichž	 činnost	
nebyla	pozastavena,	a	jejich	koa-

lice,	nezávislí	kandidáti,	sdružení	
nezávislých	 kandidátů	 nebo	
sdružení	 politických	 stran	 nebo	
politických	 hnutí	 a	 nezávislých	
kandidátů.
	 Politická	 strana	 a	 politické	

hnutí	 může	 být	 součástí	 pouze	
jedné	volební	strany	pro	volby	do	
téhož	 zastupitelstva	 obce.	 Podá-
vá-li	 politická	 strana	 a	 politické	
hnutí	kandidátní	listinu	samostat-
ně,	nemůže	 již	být	pro	volby	do	
téhož	zastupitelstva	obce	součás-
tí	jiné	volební	strany.
	 Kandidát	 může	 kandidovat	
pouze	na	jedné	kandidátní	listině	
volební	 strany	 pro	 volby	 do	 té-

hož	zastupitelstva	obce,	a	jsou-li	
vytvořeny	volební	obvody,	pouze	
v	jednom	volebním	obvodu.
 Kandidátní listiny	 pro	 vol-
by	do	zastupitelstva	obce	mohou	
podávat	 volební	 strany.	 Každá	

volební	 strana	 může	 podat	 pro	
volby	 do	 téhož	 zastupitelstva	
obce	 pouze	 1	 kandidátní	 listinu.	
Kandidátní	 listiny	 se	 podávají	
nejpozději	do	16.00	hodin	66	dnů	
přede	 dnem	 voleb	 Městskému	
úřadu	v	Sezimově	Ústí.
	 Volební	strana	může	na	kan-
didátní	listině	uvést	nejvýše	tolik	
kandidátů,	kolik	činí	počet	členů	
volených	do	příslušného	zastupi-
telstva	obce.	
	 Ke	 kandidátní	 listině	 musí	
být	přiloženo	vlastnoručně	pode-
psané	 prohlášení	 kandidáta,	 že	
souhlasí	se	svou	kandidaturou,	že	
mu	nejsou	známy	překážky	voli-
telnosti,	popřípadě	tyto	překážky	
pominou ke dni voleb do zastupi-
telstva	obce	a	že	nedal	souhlas	k	
tomu,	aby	byl	uveden	na	jiné	kan-
didátní	listině	pro	volby	do	téhož	
zastupitelstva	obce.	Na	prohláše-
ní	kandidát	dále	uvede	místo,	kde	
je	přihlášen	k	trvalému	pobytu,	a	
datum	narození.
 Registrační úřad,	 kterým	
je	Městský	úřad	Sezimovo	Ústí,	
přezkoumá	ve	lhůtě	od														66	
do	60	dnů	přede	dnem	voleb	do	
zastupitelstva	 obce	 předložené	
kandidátní	 listiny.	 Nemá-li	 kan-
didátní	 listina	 náležitosti	 nebo	
obsahuje-li	 nesprávné	 údaje	
apod.,	vyzve	registrační	úřad	pí-
semně	prostřednictvím	zmocněn-
ce	volební	stranu	nebo	nezávislé-
ho	kandidáta	nejpozději	 	58	dnů	

V tomto čísle se Vám představují 
volební strany v Sezimově Ústí.

Pokračování na str. 2

Informace k blížícím se volbám do zastupitelstva města

V Sezimově Ústí  jsme si  3. září 2010 na vzpomínkovém setkání  připomněli  
62. výročí úmrtí prezidenta Dr. Edvarda Beneše, které se konalo u hrobky 
manželů Benešových v Sezimově Ústí I.                      Foto : Vladimír Doležal
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přede	 dnem	 voleb,	 aby	 závady	
odstranil	do	53	dnů	přede	dnem	
voleb.  
	 Registrační	 úřad	 ve	 lhůtě	 do	
48	dnů	přede	dnem	voleb	do	za-
stupitelstva	obce	rozhodne
a)		o	 registraci	 kandidátní	 listi-
ny	 splňující	 náležitosti	 podle	
tohoto	zákona,

b)		o	 odmítnutí	 kandidátní	 listi-
ny,	 jestliže	 není	 podána	 včas	
nebo	 neobsahuje	 předepsané	
náležitosti.		 	

Po	 registraci	 kandidátních	 listin	
zajistí	registrační	úřad	tisk	hlaso-
vacích	lístků.
 Zásady hlasování: 
a)		Každý	 volič	 hlasuje	 osobně.	
Zastoupení	není	přípustné.

b)		Volič	 po	 příchodu	 do	 volební	
místnosti	 prokáže	 svou	 totož-
nost	 a	 státní	 občanství	 České	
republiky,	 popřípadě	 státní	
občanství	 státu,	 jehož	 občané	
jsou	oprávněni	volit	na	území	
České	 republiky.	 Totožnost	
a	 státní	 občanství	 prokáže	
volič	 občanským	 průkazem	

nebo	 cestovním	 pasem	 Čes-
ké	 republiky,	 jde-li	 o	 cizince,	
průkazem	o	povolení	k	poby-
tu.	 Po	 záznamu	 ve	 výpisu	 ze	
seznamu	 obdrží	 od	 okrskové	
volební	komise	úřední	obálku.	

c)		V	prostoru	určeném	pro	úpra-
vu	 hlasovacích	 lístků	 nesmí	
být	 nikdo	 přítomen	 zároveň	 s	
voličem,	a	to	ani	člen	okrskové	
volební	komise.	

d)		Volič	může	požádat	ze	závaž-
ných,	 zejména	 zdravotních,	
důvodů	 obecní	 úřad	 a	 v	 den	
voleb	 okrskovou	 volební	
komisi	 o	 to,	 aby	mohl	 hlaso-
vat	mimo	 volební	místnost,	 a	
to	 pouze	 v	 územním	 obvodu	
volebního	 okrsku,	 pro	 který	
byla	 okrsková	 volební	 komi-
se	 zřízena.	 V	 takovém	 přípa-
dě	 okrsková	 volební	 komise	
vyšle	 k	 voliči	 2	 své	 členy	 s	
přenosnou	volební	schránkou,	
úřední	 obálkou	 a	 hlasovacími	
lístky.	 Při	 hlasování	 postupu-
jí	 členové	 okrskové	 volební	
komise	tak,	aby	byla	zachová-

na	tajnost	hlasování.
 Způsob hlasování
a)		Po	obdržení	hlasovacích	lístků	
a	 úřední	 obálky	 vstoupí	 volič	
do	prostoru	určeného	k	úpravě	
hlasovacích	lístků.

b)		Volič	může	volit	nejvýše	tolik	
kandidátů,	kolik	členů	zastupi-
telstva	obce	má	být	zvoleno.

c)		Volič	 může	 na	 hlasovacím	
lístku	označit	v	 rámečku	před	
jménem	 kandidáta	 křížkem	
toho	 kandidáta,	 pro	 kterého	
hlasuje,	a	 to	v	kterémkoliv	ze	
sloupců,	v	nichž	 jsou	uvedeni	
kandidáti	 jednotlivých	 voleb-
ních	stran.

d)		Volič	 může	 na	 hlasovacím	
lístku	označit	křížkem	ve	čtve-
rečku	v	záhlaví	sloupce	s	kan-
didáty	 volební	 strany	 nejvýše	
jednu	volební	stranu.	Zároveň	
může	označit	v	 rámečku	před	
jménem	 kandidáta	 křížkem	
další	kandidáty,	pro	které	hla-
suje,	a	to	v	libovolných	samo-
statných	sloupcích,	ve	kterých	
jsou	 uvedeny	 ostatní	 volební	

strany.	Takto	 volí	 předně	 jed-
notlivě	 označené	 kandidáty,	
dále	 tolik	kandidátů	označené	
volební	strany,	kolik	činí	 roz-
díl	počtu	členů	zastupitelstva,	
kteří	mají	být	zvoleni,	a	ozna-
čených	 jednotlivých	 kandidá-
tů,	a	to	v	pořadí,	v	němž	jsou	
kandidáti	 označené	 volební	
strany	 uvedeni	 v	 jejím	 sloup-
ci.

e)		Po	 úpravě	 hlasovacího	 lístku	
jej	volič	vloží	do	úřední	obál-
ky,	kterou	obdržel	od	okrskové	
volební	komise.	

	 Registrační	 úřad	 vyhlásí	
výsledky voleb	 zveřejněním	
zápisu	o	výsledku	voleb	do	zastu-
pitelstva	 obce	 na	 úřední	 desce	
registračního	úřadu	bezodkladně	
po	jeho	odsouhlasení	a	podepsá-
ní.	
	 Hodně	 štěstí	 kandidátům	 i	
voličům!		 	 																											

JUDr. Ing. Miroslav Nosek, 
tajemník	MěÚ

pøijïte nás navštívit

velký výbìr ze skladových zásob - ihned k odbìru

Otevírací doba:

PO-PÁ - 9.00 - 18.00 hod.
SO-NE - 9.00 - 14.00 hod.



Sezimovo Ústí

PRACUJEME V TÝMU, VOLTE NÁS JAKO TÝM…

Mìsto má a bude mít omezené možnosti finanèních zdrojù, nelze žít nad pomìry, a proto 
volme zodpovìdný pøístup k financím a efektivnì nakládejme s prostøedky mìsta. 
Ekonomika je jednoduchá – èím více obyvatel, tím více zdrojù pro mìsto ze státního 
rozpoètu. Dokonèovaná dálnice D3 pøinese nové pøíležitosti pro rozvoj mìsta. Využijme také 
možností v oblastech, kde mìsto mùže úspìšnì podnikat a vytváøet tím i další zdroje pro 
svùj rozvoj.

Všechny vìkové skupiny obèanù mìsta mají své specifické požadavky a potøeby. Pokusíme 
se je naplnit a uspokojit, a už jde tøeba o volnoèasové aktivity mládeže nebo zajištìní péèe 
o seniory.

Tepelné hospodáøství v našem mìstì dlouhodobì vnímáme jako problém, nad kterým nelze 
mávnout rukou. Pøipravujeme efektivní øešení, která sníží náklady na topení.

Podporujeme efektivní fungování Mìstské policie a Jednotky sboru dobrovolných hasièù 
pro zabezpeèení ochrany práv a majetku obèanù Sezimova Ústí, mìsta, kde se dobøe žije…

Pøemysl ŠPAÈEK Monika Radošová  Bedøich BENEŠ

Mìsto, ve kterém se dobøe žije...

Dana HRUŠKOVÁ Petr KOPAÈKAJan CHOTOVINSKÝ

 Olga MATÌJKOVÁ

Petr DOLÉNEK

Jiøí BRABEC

Vít STRYHAL

Ondøej ŠPAÈEK

Monika RADOŠOVÁ

Milan VLÈEKTomáš VORÁÈEK

Miroslav BILÍK

 Pavel JINDA

1. Bc. Pøemysl ŠPAÈEK, podnikatel, 33 let, ODS

2. Mgr. Olga MATÌJKOVÁ, uèitelka SŠ, 32 let, ODS

3. Monika RADOŠOVÁ, ved. stravovny, 43 let, ODS

4. Ing. Bedøich BENEŠ, konzultant, 54 let, ODS

5. Jiøí BRABEC, podnikatel, 36 let, ODS

6. Tomáš VORÁÈEK, vedoucí distribuce, 39 let, ODS

7. Petr DOLÉNEK, správce školy, 42 let, ODS

8. Pavel JINDA, technik, 44 let, ODS

9. Vít STRYHAL, podnikatel, 48 let, NEZ.

10. Milan VLÈEK, dùchodce, 67 let, NEZ

11. Ing. Jan CHOTOVINSKÝ, marketing, 26 let, ODS

12. Josef SVOBODA, dùchodce, 74 let, ODS

13. Milan STANÌK, dùchodce, 65 let, ODS

14. Ing. Zdenìk DVOØÁK, technik, 63 let, NEZ

15. Mgr. Dana HRUŠKOVÁ, uèitelka ZŠ, 46 let, NEZ

16. Ondøej ŠPAÈEK, správce nemovitostí, 30 let, ODS

17. Petr KOPAÈKA, student UK, 22let, ODS

18. Ing. Josef ÈÁP, dùchodce, 74 let, ODS

19. Mgr. Adéla VESELÁ, uèitelka ZŠ, 55 let, NEZ

20. Miroslav BILÍK, restauratér, 53 let, ODS

21. Ladislav VORÁÈEK, dùchodce, 66 let, ODS
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ČSSD – volební strana č. 3

 Vážení spoluobčané, milí 
obyvatelé Sezimova Ústí 
	 Čtyři	roky	jsme	se	podíleli	na	
správě	 věcí	 veřejných	 v	 našem	
městě,	 snažili	 jsme	 se	 plnit	 náš	
volební	 program	 ve	 prospěch	
všech	občanů	našeho	města,	čtyři	
roky	 jste	měli	možnost	 sledovat	
a	posuzovat	naše	úsilí.	Nyní	při-
chází	 doba	 hodnocení,	 účtování	
a	 předvolebního	 klání.	 Všich-
ni	 víme,	 jak	 je	 složité	 skloubit	
zájmy	nebo	nápady	určité	skupi-
ny	občanů	 s	 chodem	několikati-
sícového	města.	Naši	zastupitelé	
v	tomto	volebním	období	aktivně	
spolupracovali	 na	 všech	 činnos-
tech	 a	 projektech	 města,	 které	
z	 větší	 části	 obsahoval	 i	minulý	
volební	 program.	 Dovolujeme	
si	 tedy	 požádat	 o	Vaši	 důvěru	 i	
nyní.
 
Co se nám podařilo a o co 
budeme nadále v našem městě 
usilovat?

Bydlení 
-		V	 nájemních	 bytech	 budeme	 i	
nadále	 podporovat	 provádění	
postupných	rekonstrukcí	el.	roz-
vodů,	koupelen	a	výměnu	oken.
-		Budeme	usilovat	o	získání	dota-
cí	na	zateplení	bytových	domů	a	
objektů	v	majetku	města.	
-		Budeme	 nadále	 podporovat	
rozvoj	 výstavby	 individuálního	
bydlení.

Komunikace 
-		Byla	 provedena	 rekonstrukce	
chodníků	v	ul.	Nerudova,	Rudé	
armády,	Dr.	E.	Beneše	na	Kore-
ji,	 Švehlova,	 Šafaříkova	 a	 od	
Husova	náměstí	k	MěÚ.	V	uli-
ci	 Nerudova	 byla	 provedena	
rekonstrukce	parkoviště.

-		Nadále	 budeme	 prosazovat	
opravy	 chodníků	 a	 komunika-
cí	 v	 obou	 částech	města,	 které	

budou	 financovány	 z	 vlastních	
zdrojů	nebo	z	dotací.

-		Budeme	 podporovat	 rozšíření	
parkovacích	míst	ve	městě.

Dopravní obslužnost
-		Vyvoláme	 veřejnou	 diskusi	 na	
téma	 „Řešení	 dopravní	 kon-
cepce	 a	 dopravní	 obslužnosti	
města“.

Dálnice D3
-  Budeme usilovat o minimaliza-
ci	ekologických	dopadů	realiza-
ce	stavby	dálnice	D3	na	životní	
prostředí.

Drobné podnikání
-		Naší	 prioritou	 bude	 vytváření	
podmínek	pro	drobné	podniká-
ní	ve	městě.

Vzhled města 
-		Za	pomoci	dotace	na	„Regene-
raci	 panelových	 sidlišť“	 byla	
provedena	 rekonstrukce	 chod-
níků	 a	 rozšíření	 parkovacích	
míst	v	ul.	Dukelská,	K	Hájence	
a	Krátká.	Též	byly	vybudovány	
cyklostezky	 v	 ul.	 Dukelská	 a	
K	Hájence.

-		Podpoříme	vybudování	cyklos-
tezky	v	ul.	Švermova.

-		Budeme	podporovat	vybudování	
koupacího	přírodního	biotopu.
-		Podpoříme	 rekonstrukci	 dět-
ských	hřišť	v	Sezimově	Ústí	I.

Cestovní ruch
-		Společně	s	Hotelem	MAS	bylo	
v	 recepci	 otevřeno	 Informační	
centrum	pro	turisty.	

-		I	 nadále	 budeme	 podporovat	
stavbu	 lávky	 přes	 Lužnici	 pod	
jezem	 Soukeník	 v	 návaznosti	
na	 cyklostezku	 Sezimovo	 Ústí	
–	Planá	nad	Lužnicí.

-		Budeme	prosazovat	vybudování	
cyklotrasy	k	nákupním	centrům	
od	 Cesty	 mládeže	 k	 Albertu	
kolem	E	55.	

Kultura, sport a mládež 
-		V	budově	MSKS	bylo	vybudo-
váno	loutkové	divadlo,	které	se	
přestěhovalo	z	Hotelu	MAS.

-		Podařilo	se	vybudovat	čtyři	dět-
ská	hřiště	na	území	města.

-		V	oblasti	kultury	budeme	pokra-
čovat	v	podpoře	rozvoje	zájmo-
vých	 aktivit	 a	 přípravě	progra-
mů	opět	zejména	pro	mládež	a	
seniory.

-		Budeme	 podporovat	 činnost	
všech	sportovních	oddílů	na	úze-
mí	města	pracujících	s	mládeží.

Vzdělání
-		Za	 pomoci	 dotace	 se	 podařilo	
zateplení	 a	 výměna	 oken	 čtyř	
školských	zařízení.											

-		Z	 vlastních	 zdrojů	 byla	 prove-
dena	 rekonstrukce	 střech	 na	
dvou	školských	zařízeních.

-		Za	 samozřejmé	 považujeme	
další	 podporu	 kroužků	 a	 mož-
ností	 pro	 volnočasové	 aktivity	
mládeže.	

-		Budeme	 všemožně	 podporovat	
rozvoj	 základního	 školství	 na	
území	města	 a	budeme	podpo-
rovat	 činnost	 našich	 zřizova-
ných	příspěvkových	organizací	
v	oblasti	vzdělávání.

Životní prostředí 
-		Budeme	 prosazovat	 zachová-
ní	 původního	 rázu	 v	 Baťově	
kolonii	 zejména	 v	 oblasti	 péče	
a	výsadby	živých	plotů.

-		Podpoříme	 akci	 „Revitalizace	
sídelní	zeleně	v	městě	Sezimo-
vo	Ústí“.

Bezpečnost
-		V	tomto	volebním	období	byly	
instalovány	 čtyři	 kamerové	
body	se	šesti	kamerami	a	nadá-
le	 budeme	 podporovat	 rozší-
ření	 „Městského	 kamerového	
dohlížecího	 systému“	 v	 obou	
částech	města.

-		Budeme	 podporovat	 všechna	
opatření,	která	budou	směřovat	

k	 bezpečnosti	 občanů	 města	 a	
ochraně	jejich	majetku.		

Péče o seniory
-		Naší	prioritou	je	i	nadále	péče	o	
naše	starší	spoluobčany	a	proto	
jsme	vyvinuli	enormní	úsilí	pro	
zahájení	 stavby	 „Domova	 pro	
seniory“.	 I	 když	 tato	 položka	
je	 z	 organizačního	 i	 finanční-
ho	 hlediska	 nejnáročnější	 částí	
našeho	 programu,	 nadále	 jed-
náme	o	možnostech	financová-
ní	 jeho	 výstavby	 tak,	 aby	 jeho	
realizace	v	nejbližší	době	mohla	
započít.

Sbor dobrovolných hasičů
-		Jsme	 přesvědčeni,	 že	 činnost	
hasičů	 je	 důležitou	 složkou	
ochrany	zdraví	a	majetku	našich	
spoluobčanů	 a	 jsme	 připraveni	
ji	i	nadále	podporovat.	

Podrobnější	 informace	 o	 našem	
programu	najdete	 ve	 svých	poš-
tovních	schránkách.

Vše	dobré	Vám	za	ČSSD	
Sezimovo	Ústí	přejí	
Pavel Samec a Jaroslav Kříž.

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
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Vážení spoluobané.
Ve dnech 15. a 16. íjna se opt ote-

vou volební místnosti a obané budou 
mít možnost na další tyi roky ovliv-
nit vývoj v našem mst. 

Hodnocení a posouzení uplynulého 
volebního období je pouze ve Vašich 
rukou – zda Vámi volení a zvolení za-
stupitelé opravdu hájili Vaše oprávn-
né požadavky a poteby. 

Pochopiteln poslední dva roky ve-
ejného života byly zcela zásadn
ovlivnny hospodáskou krizí, která se 
projevila ve všech oblastech života 
Vás, oban. Nejinak tomu bude 
i v následujícím období. 

Nov zvolené zastupitelstvo se bude 
muset soustedit pedevším na opate-
ní ke zmírnní dopad pokraující 
krize na hospodaení msta a plnní 
všech jeho funkcí, které jsou nezbytné 
pro život obyvatel msta všech vko-
vých skupin. 

V souasné dob by bylo nezodpo-
vdné hovoit o tom, co všechno posta-
víme a zajistíme. Musíme pedevším 
zhodnotit ekonomické možnosti k roz-
voji všech oblastí života ve mst, 
a teprve po diskuzi s obany pedložit 
priority ve mst. 

Je naší povinností zajistit všechny 
oprávnné požadavky našich oban, 

zajistit soužití všech generací, což je 
a bylo, pedpokládám, pirozenou vcí 
nás všech. Naším krédem je poctivost, 
pracovitost, tolerance. Pojme je spolu 
naplnit. 

Vážení spoluobané, pijte 
k nastávajícím volbám a dejte hlas 
tm, u kterých – zvlášt po minulých 
zkušenostech - pedpokládáte nezišt-
nou práci ve prospch našeho msta 
a jeho obyvatel. To je zejména smys-
lem existence KSM v našem mst. 

Josef Králík 

Josef Králík Jií Ryzka Karel Haisl 

Jana Nekováová František Doležal Miroslav Dvoák Petr Marek Alena erná Jan Ryzka 

Ing. Jií Kümmel Jaroslav erný Miloslava Kameníková Jií Mádl Jindich Klement Jaroslav Novotný

Jaroslav Šlesinger Ržena Pelikánová Irena Dukátová Ing. Antonín Liška RSDr. Josef Kub Oldich Kameníek
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Mgr. Ing. Martin Dole�al

ved. støediska Junák,

právník

I pro další generace

musíme být mìsto,

kde stojí za to �ít,

vyrùstat, vychovávat

dìti i trávit

volný èas.

Bc. Jiøina Svobodová
metodik KC,

sociální pracovnice

Preferuji komunitní

pøístup. Rozhodnutí

je tøeba nejprve s

obèany projednat a

zjistit jejich

opravdové

potøeby.

Jiøí Ryzka
pøedseda odborù,

montér Kovosvit

Chci pøinést

nìco nového,

mìsto omlazovat

a pracovat pro

naše dìti.

Ohleduplnì.

Ludmila Vondráková
uèitelka, st. rentiérka

Chybí mi slušnost

v komunikaci. Chtìla

bych vstøícným

øešením pomoci

vytváøet mìsto,

ve kterém se

všem

dobøe �ije.

Ing. Ivan Dvoøák
agronom, mana�er,

redaktor èasopisu

Zelená pro mìsto je

cesta k rozjezdu

k vìtší ohleduplnosti

k pøírodì a tedy

i k lidem.

A tam je

i moje místo.

Milena Kottová
bankovní

poradkynì ÈS

Vìøím kandidátùm

Zelené pro mìsto,

kteøí se u� po nìkolik

volebních období

nezištnì sna�í

zlepšit �ivot

v našem mìstì.

Martin Klíma
zástupce øeditele

uèitel, informatik

Vytrvale jsme

hájili demokracii

a práva obèanù

proti aroganci.

Jsme pøipraveni

pokraèovat.

Mgr. Jiøí Raška
právník, cestovatel

Mgr. Kamila Pùlpytlová
vedoucí DC Rolnièka,

uèitelka na MD

Rád bych pøispìl

k ozdravìní kultury

jednání s obèany pøi

rozhodování

o vìcech

veøejných.

Mìli bychom našim

dìtem ukázat, �e

politika se dá dìlat

slušnì. Starat se o

mìsto není ostuda,

ale pøíle�itost

nìco zmìnit.

Nové myšlenky, osobní zodpovìdnost,

nový vztah k veøejnosti

Jiøí Cibulka
technik SBD Tábor,

vedoucí PÚ

Libor Borè
informatik,

IT specialista

Milan Veselý
cvièitel, místopøedseda

oddílu ASPV

Ing. arch.

Alena Kalinová
architektka,

trenérka softballu

Jiøí Slabý
horolezec,

prodavaè, kulisák

Mgr. Petra Svatková
koordinátorka

projektu EU

Michaela Medley
pøekladatelka,

uèitelka jógy

Chtìl bych pomoci

vybudovat útulný

dùm pro seniory,

tak aby svùj podzim

�ivota mohli strávit

v rodném mìstì.

Chci zkvalitnit

komunikaci mezi

mìstem a obèany.

Aby pøi rozhodování

o vìcech veøejných

byla vyslyšena

slova obèanù.

Svým dlouholetým

pùsobením ve

sportovním dìní

chci pomoci øešit

vztahy sportovních

oddílù a našeho

mìsta.

Dobré základy

jsou potøeba

nejen pro pevné

stavby, ale i pro

mezilidské

vztahy.

Jsem pyšný na to,

�e jsem dítì

Sezimáku.

Chci, aby stejnì

pyšné byly

i moje dìti.

Vìøím, �e

spoleènou

komunikací a

úsilím, mù�eme

pøispìt k tomu, aby

se v našem mìstì

�ilo lépe.

Nejlépe dosahujeme

svých cílù s klidnou

myslí, vytrvalostí a

jasným postojem.

Platí to i o cílech

spoleèných.

Vendula Vojtášková
trenérka fitness

a sport. tøíd ZŠ

Jako

podnikatelka si

pøeji, aby

zakázky

zùstávaly

pøedevším ve

mìstì.

Mgr. Olga Balášová
uèitelka ZŠ, trenérka

kickbox aerobiku

Dìti jsou naše

budoucnost.

Dopøejme jim

kvalitní dìtství

a tøeba nám to

jednou vrátí.

Jana Jankulárová
výpravèí Èeských drah

Pojïme spoleènì

udìlat vše proto,

aby se nám lépe

dýchalo a �ilo. Poøád

je co vylepšovat.

Nikdy není

pozdì!

Filip Pecháèek
hudebník

Je potøeba jít dál

a nestát na místì.

Jaromíra Rašková
majitelka obchodu

Mám ráda

pøímé

a poctivé

jednání.

Sezimovo Ústí

è.6

Chcete vìdìt více o nás a našem volebním programu?

Navštivte nás na zelena.sezimovousti.cz, nebo na Facebooku.
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	 Nyní,	kdy	čtete	tento	článek,	
máme	již	po	naší	věhlasné	pouti.	
Myslím,	že	 se	zde	hodí	předsta-
vit	vám	pamětníka,	který	k	naše-
mu	městu	 patří.	 V	 novější	 části	
města	 bydlí,	 ve	 starší	 části	 ho	
známe	jako	kostelníka	a	varhaní-
ka	v	našem	kostele	Povýšení	sv.	
Kříže.	Ano,	jmenuje	se	Jan	Kul-
hánek.
	 Svou	 funkci	 převzal	 v	 roce	
1985	po	panu	Františku	Vlčkovi,	
který	zemřel	ve	svých	80	letech.	
Pan	Kulhánek	 se	 narodil	 v	 roce	
1950	 v	 Obratani.	 Už	 jako	 kluk	
měl	vztah	k	hudbě.	Jako	samouk	
již	před	vojnou	hrál	v	kostele	na	
varhany	ve	svém	rodišti.	S	kama-
rádem	ze	sousední	vsi	si	půjčova-
li	či	opisovali	noty.	Tehdy	nebyly	
kopírky,	tak	vše	ručně	do	notové-
ho	sešitu.
	 Jan	 se	 vyučil	 ve	 Strojírnách	
Pacov	 a	 práci	 si	 našel	 v	 Silonu	
v	 Plané	 nad	 Lužnicí	 jako	 údrž-
bář.	Jeho	životní	družka	je	zdra-
votní	 sestrou.	 Práce	 i	 možnost	
bydlení	v	roce	1975	je	zavála	do	
Sezimova	Ústí.	Nejprve	začínali	
v	 malém	 bytečku	 za	 Silonkou,	
později	si	postavili	ve	svépomoc-
né	družstevní	výstavbě	byt	v	ulici	
Svépomoc,	kde	bydlí	do	dneška.
Ale	 zpět	 k	 tomu	 varhaničení.	
V	 Sezimově	 Ústí	 byly	 původně	
jednomanuálové	 varhany,	 které	
sem	byly	převezeny	z	kostela	ze	

zátopové	 oblasti	 Orlík.	 Ty	 ještě	
nyní	slouží	v	Hošticích	u	Nemyš-
le	v	místním	kostele.
	 V	našem	kostele	znějí	dvou-
manuálové	 varhany,	 které	 byly	
za	 150.000,--	 Kč	 zakoupeny	 ve	
Vlachovicích	 u	 Zlína.	 Částkou	

50.000,--	 Kč	 na	 jejich	 zakou-
pení	 přispělo	 i	 město	 Sezimovo	
Ústí.	Není	 to	 jednoduché	varha-
ny	přestěhovat,	sestavit	a	naladit	
tak,	 aby	 správně	 zněly.	Rok	prý	
ležely	 u	 Štefanů	 v	 garáži,	 než	
mohly	být	umístěny	na	kůr.	Byla	

na	 nich	 provedena	 i	 moderni-
zace.	 Dříve	 se	 ovládaly	 ventily	
píšťal	vzduchem	trubičkou,	nyní	
elektromagnetem.	 Varhany	 mají	
1350	 píšťal.	 Sestavoval	 je	 pan	
Petr	 Fišer	 z	 Prahy	 a	 pan	 Karel	
Jára	 s	 manželkou	 z	 Havlíčkova	
Brodu.
	 Pan	 Kulhánek	 věnuje	 koste-
lu	 hodně	 času.	Od	 roku	2009	 je	
v	 invalidním	důchodu.	 3x	 týdně		
(úterý,	čtvrtek	a	neděle)	doprová-
zí	na	varhany	bohoslužbu	pátera	
Václava	Hese.	Volba	mešních	pís-
ní	má	řád	podle	ročního	období,	
svátků	apod.	Musí	vědět,	co	hrát,	
co	ke	které	mši	svaté	náleží.
	 Syn	 pana	 Kulhánka	 zdědil	
lásku	k	muzicírování.	V	„hudeb-
ce“	studoval	hru	na	housle	a	v	pří-
padě	potřeby	může	otce	i	zastou-
pit.	Vrací	 se	 doba,	 kdy	v	našem	
kostelíku	 se	 konají	 svatby,	 ale	 i	
poslední	rozloučení.
	 Pro	ty,	kteří	navštěvují	boho-
služby,	jsem	nenapsala	nic	nové-
ho,	 ale	 vy,	 kteří	 jste	 v	 kostelíku	
nebyli	 nebo	 chodíte	málo	 vězte,	
že	 koncerty	 zde	 bývají	 velice	
pěkné.	Dobře	se	zde	zpívá	a	ani	
diváci	 nemrznou.	 Lavice	 jsou	
totiž	vyhřívané.
	 Našemu	 pamětníkovi,	 panu	
Janu	Kulhánkovi,	přejeme	pevné	
zdraví,	hodně	radosti	z	muziky	a	
hbité	prsty.

AnnA Slunečková	-	kronikářka

Kulturně historická komise představuje
Jan Kulhánek

řádková inzerce:
•	Pronajmu	dlouhodobě	krásný	
byt	2+kk	(42m²)	v	Táboře	
-	Měšicích	-	zděný,	podkrov-
ní,	atypický,	s	terasou,	spíše	
nezařízený,	3.	patro,	parkování	
a	MHD	u	domu.	Vhodný	pro	
dvojici.	Nejlépe	od	září	2010.	
Tel.	774236184

•	Nabízím	k	dlouhodobému	pro-
nájmu	garáž	v	Sezimově	Ústí	2	
U	lípy	od	1.10.2010.
Tel.	606336767

•	Prodám	byt	3+1	v	Bechyni,	
80	m2,	lokalita	u	nádraží.	Po	
rekonstrukci,	kuchyňská	linka	

se	spotřebiči,	krbová	kamna,	
sklep	30m2.	K	bytu	patří	dvo-
rek	ve	vlastnictví	společenství.
Tel.	605169919,	774819758

•	Koupím	Baťův	domek,	
půldomek,	čtvrtdomek,	popř.	
vyměním	za	zděný	byt	2+1,	
předělaný	na	3+kk	v	Sezimově	
Ústí	2	v	osobním	vlastnictví	+	
doplatek.	Tel.	732615737
e-mail:	MPSU2@seznam.cz
Nejsem	RK!

•	Prodám	garáž	u	Hiltonu	
s	montážní	jámou	v	Sezimově	
Ústí	2.	Cena	110.000,-	Kč.
Tel.	732128495

•	Prodám	půdní	vestavbu	2+1,	
80	m,	Lipová	ulice,	SÚ	2.
Tel.	602431858

•	Koupím	byt	v	Sezimově	Ústí	
2+1	v	osobním	nebo	družstev-
ním	vlastnictví	s	výtahem,	který	
se	nenachází	ani	v	přízemí	ani	v	
Průmyslové	ulici.	
Tel.:	773	626	167.

•	Prodám	slevový	kupon	v	hod-
notě	5	000	Kč	na	nákup	vozu	
nad	100	000	Kč	v	autobazaru	
Andy	auta	v	Sezimově	Ústí.	
Mám	2	kusy.	
Informace	na:	721	036	582

•	Sháním	celoroční	pronájem	
garáže	v	Sezimovo	Ústí	II.
tel.:	728	380	392
 
•	Koupím	byt	2+1		+	výtah	v	
Sezimově	Ústí	II.	Mohu	nabíd-
nout	byt	2+KK	v	Praze	4	-Háje,	
1.	kategorie	+	výtah
(koupání	v	pěkném	a	klidném	
prostředí).	Tel.:	773	626	167
 
•	Přenechám	výhodně	dřevěnou	
děstkou	postýlku.	
Tel.:	381	275	164
 
•	Koupím	garáž	v	Sezimově	Ústí	
II	U	lípy,	Tel.:	602	203	634
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poděkování:
•	Děkuji	 touto	 cestou	panu	 sta-
rostovi	 Samcovi	 a	 také	 paní	
Veselé	 za	 blahopřání	 a	 dárek	
k	 mým	 narozeninám,	 který	 mě	
potěšil.																	Robert Beneš

•	Děkuji	panu	starostovi	a	sboru	
pro	občanské	záležitosti	za	pěk-
né	blahopřání	k	mým	narozeni-
nám.               Miroslav Kopal 

•	Děkuji	panu	starostovi	a	sboru	
pro	občanské	záležitosti	za	bla-
hopřání	 k	 mým	 narozeninám,	
paní	 Dáše	 Válkové	 za	 předání	
dárku	a	milou	návštěvu.

Anna Lencová

•	Děkuji	panu	starostovi	a	sboru	
pro	občanské	záležitosti	za	bla-
hopřání	a	dárek	k	mému	životní-
mu	jubileu.

Bohumil Šimeček
•	Děkuji	panu	starostovi	a	sboru	

pro	občanské	záležitosti	za	milé	
blahopřání	k	mým	narozeni-
nám.              Zdeňka Máchová

•	Děkuji	panu	starostovi	a	sboru	
pro	občanské	záležitosti	za	bla-
hopřání	k	mým	91.	narozeninám	
a	také	paní	Evě	Veselé	za	milou	
návštěvu	a	předání	dárku.

Josef Myslivec

•	Děkuji	panu	starostovi	a	sboru	
pro	občanské	záležitosti	za	přá-
ní	a	dárek	k	mým	85.	narozeni-
nám.                   

Anna Míková

•	Děkuji	panu	starostovi,	zastu-
pitelstvu,	paní	Bohunce	Mácho-
vé	a	všem,	kteří	mě	přišli	popřát	
k	 mým	 narozeninám	 a	 též	 za	
dárky,	které	mě	moc	potěšily.

Zdeněk Blanda

•	Děkuji	panu	starostovi	a	sboru	
pro	občanské	záležitosti	za	milé	

blahopřání	k	narozeninám.
Věra Krejčová

•	Děkuji	panu	starostovi	a	sboru	
pro	občanské	záležitosti	za	bla-
hopřání	k	mým	narozeninám.

Jiří Raška
•	 Srdečně	 děkuji	 vedení	 města	
a	panu	starostovi	za	milé	blaho-
přání	k	mým	narozeninám.

Marie Sezimová

•	Děkuji	starostovi	města	a	sboru	
pro	občanské	záležitosti	za	bla-
hopřání	k	mým	narozeninám.																									

Václav Mácha

•	Děkuji	panu	starostovi	a	sboru	
pro	občanské	záležitosti	za	bla-
hopřání	k	mým	narozeninám.

Václav Štrouf

•	Děkuji	 panu	Samcovi,	 staros-
tovi	města,	za	hřejivé	blahopřání	
k	mému	životnímu	výročí.

František Mácha

•	Děkuji	panu	starostovi	a	sboru	
pro	občanské	záležitosti	za	bla-
hopřání	 k	 mým	 narozeninám	 a	
paní	Válkové	za	předání	dárku	a	
milou	návštěvu.

Václav Škarda

•	Děkuji	panu	starostovi	a	sboru	
pro	občanské	záležitosti	za	bla-
hopřání	 a	 předání	 dárku	 u	 pří-
ležitosti	mých	narozenin.

Libuše Křemenová

•	Rodina	pana	Mikuláše	Gedaie	
děkuje	 za	 květinový	 dar	 při	
posledním	 rozloučení	 Odboro-
vému	svazu	a.s.	Kovosvit	Sezi-
movo	Ústí	a	též	za	květinový	dar	
sousedům	z	domu	čp.	646/1.

Alena a Milena s rodinou

•	Děkuji	Městskému	úřadu	a	
panu	starostovi	Samcovi	za	
krásné	blahopřání	k	mým	naro-
zeninám.          Miroslav ŠTUK

	 V	úterý	5. října 2010	 začne	
další	 sezóna	 v	 sauně	 TJ	 Spar-
tak	 MAS	 Sezimovo	 Ústí.	 Pro-
voz	 bude	 zajištěn	 podobně	 jako	
v	minulých	 letech.	Rovněž	cena	
vstupného	 zůstává	 na	 loňské	
úrovni.	 Tématem	 moderní	 doby	
je zdravý životní styl	 jako	 nej-
lepší	 prevence	 nemocí	 –	 právě	
regenerace	 (a	 saunování)	 jsou	
vedle	 pohybu	 a	 stravovacích	
návyků	jeho	důležité	pilíře.
 Vlastní saunovací proces	má	
pozitivní	 vliv	 na	 tělesné	orgány,	
pravidelné	saunování	vede	k	psy-
chické	a	tělesné	relaxaci,	pomáhá	
při	zvýšení	odolnosti	organismu.	
Pobyt	 v	 prohřívárně	 (potírně)	
vyvolává	 rychlé	 zvýšení	 kožní 
teploty	 –	 to	 vede	 k	 odstraňová-
ní	 zrohovatělé	 vrstvy	 pokožky,	
stejně	 jako	 ulpívajících	 nečistot	
a	 baktérií.	 Pobyt	 v	 sauně	 zlep-
šuje	 vzhled	 pokožky,	 díky	 její-
mu	 prokrvení	 se	 pokožka	 lépe	
obnovuje.	 Vydatné	 pocení	 se	
projevuje	 snižováním tělesné 
hmotnosti.	 Rovněž	 na	 činnost	

kardiovaskulárního systému 
má	pravidelné	saunování	kladný	
vliv	–	pro	práci	 srdce	 je	výhod-
né	rozšíření	periferního	krevního	
řečiště	a	zrychlení	krevního	obě-
hu,	spojené	s	poklesem	krevního	
tlaku.	 Účinek	 saunové	 lázně	 na 
dýchací systém	 má	 regenerač-
ní,	preventivní	a	také	terapeutic-
ký	efekt.	Silný	 tepelný	podnět	a	
prokrvení	 dýchacích	 cest	 vede	
k	 větší	 sekreci	 hlenových	 žlá-
zek	 a	 zvlhčení	 sliznice,	 dochází	
k	rychlejšímu	odstraňování	hlenu	
s	nabalenými	mikroby	a	ke	zvý-
šení	tvorby	protilátek	ve	sliznici.	
Teplo	rovněž	působí	na	uvolnění	
dýchacího	a	mezižeberního	sval-
stva,	 a	 tím	 dochází	 ke	 zlepšení	
dýchání,	 	 ke	 snižování	 nadváhy,	
ale	 rovněž	 přispívá	 ke	 zlepšení	
duševní	 pohody.	 Vlivem	 zvýše-
ní	 teploty	 dochází	 ke	 změnám	
v	 hormonálních	 řídících	 okru-
zích	 (vnitřní sekrece).	Důležitý	
je	 vliv	 saunování	 na	 tepelné a 
minerální hospodářství lid-
ského	 těla	 –	 pocením	 dochází	

k	 úbytky	 vody,	 lze	 pozorovat	
rovněž	 zhoustnutí	 krve,	 v	 potu	
odcházejí	 také	 některé	 minerály	
(sodík,	draslík),	kyselina	močová	
a	některé	zplodiny	látkové	výmě-
ny.	Důležité	je	doplnění tekutin 
a minerálů	(hlavně	draslíku)	po	
saunování.	 Neurovegetativní 
systém	 příznivě	 reaguje	 na	 sau-
nování	 -	 právě	 nastávající	 pod-
zim	 a	 příchod	 chladného	 počasí	
je	důvodem,	proč	bychom	si	měli	
najít	čas	na	návštěvu	sauny.	Sau-
nování	 je	nejlepší	prevencí	proti	
řadě	 nemocí,	 zároveň	 dochází	
k	 posílení	 imunitního	 systému	
lidského	těla.	Pocením	a	vylučo-
váním	látek	dochází	k	detoxikaci	
organismu,	střídáním	potní	lázně	
a	následného	chlazení	se	zlepšuje	
činnost	 dýchacího,	 oběhového	 a	
kožního	systému	–	finské	přísloví	
praví,	že	po	sauně	je	kůže	stejně	
jemná	 jako	 kůže	 malého	 dítě-
te.	 Prohřívání	 v	 potní	 místnosti	
tlumí	 bolestivá	 místa,	 pomáhá	
regeneraci	svalů	a	kloubů.	Velice	
důležité	 je	 pravidelné	 saunová-

ní	–	doporučuje	se	1	–	3x	týdně.	
Je	 třeba	znát	svůj	zdravotní	stav	
a	 vlastní	 proces	 v	 sauně	 přizpů-
sobit	 svému	 aktuálnímu	 stavu	 a	
svým	pocitům.
	 Sauna	v	Sezimově	Ústí	nabí-
zí	 celý	 komplex	 saunovacích	
služeb,	 určitě	 doporučujeme	 její	
návštěvu.	 Vstupenka	 není	 ome-
zena	 hodinami,	 ale	 platí	 vždy	
pro	 celý	 jednotlivý	 vstup	 –	 ide-
ální	 doba	 pro	 pobyt	 v	 sauně	 je	
1,5	 –	 2,5	 hod.	Cena	 je	 90,-	Kč/
vstup	 pro	 dospělé,	 70,-Kč/vstup	
pro	 důchodce	 a	 děti.	 Předplat-
né	 lístky	 –	 800,-	Kč/	 10	 vstupů	
pro	dospělé,	600,-	Kč	pro	děti	a	
důchodce.	 Pro	 pojištěnce OZP 
a VZP	se	snažíme	opět	připravit	
slevové	 akce	 pro	 letošní	 sezó-
nu.	 Všichni	 pracovníci	 sauny	
TJ	Spartak	MAS	se	 těší	na	Vaši	
návštěvu	a	věří,	že	saunování	při-
spěje	ke	zlepšení	Vašeho	zdraví	a	
psychické	pohody.

Mgr. Petr Havel 
prezident	TJ	Spartak	MAS

Nová sezóna v sauně TJ Spartak MAS
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Úřední hodiny 
Městského 
úřadu 
Sezimovo Ústí 

Pondělí 
8:00	-	11:30	|	
12:30	-	17:00 

Úterý 
13:00	-	15:00 

Středa 
8:00	-	11:30	|	
12:30	-	17:00 

Čtvrtek 
13:00	-	15:00 

Pátek 
8:00	-	11:30
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Český zahrádkářský svaz Sezimovo	Ústí	oznamuje,	že	18.9.2010	v	8.00	hodin 

zahajuje v moštárně v	Sezimově	Ústí	2	sezónu zpracování ovoce. 
Objednávky	přijímá	př.	Koutenská, tel. 607 159 131.



Novinky ze Sezimova Ústí strana 13 07/2010

	 Členové	 	 a	 vedení	 skautské-
ho	 oddílu	 Sojčí	 Pírka	 Sezimovo	
Ústí	 se	 letos	 v	 květnu	 zapojili	
do	 sezimoústecké	 Bambiriády.	
Na	prostranství	u	kina	Spektrum	
jsme	pro	dětské	návštěvníky	akce	
připravili	pestrý	program.	Každý,	
kdo	k	nám	zavítal,	měl	možnost	
vyzkoušet	si	svůj	postřeh,	důvtip	
a	 taktiku	 prostřednictvím	 někte-
ré	 z	 méně	 známých	 deskových	
her,	zjistit	něco	o	své	odvaze	na	
nízkých	 lanových	 překážkách	 a	
pružné	 „lajně“	 a	 předvést	 svou	
zručnost	 a	 tvůrčí	 schopnosti	 při	
kombinování	korálků	a	netradič-
ních	 materiálů	 (plastová	 brčka,	
peří,	záclonové	kroužky	atd.)	ve	
výtvarné	 dílničce.	 Odměnou	 za	
odvahu	a	úsilí,	které	děti	při	při-
pravených	 aktivitách	 předvedly,	
jim	 byla	 možnost	 vylézt	 mobil-
ní	 lezeckou	 stěnu.	 Tu	 nám	 pro	
účastníky	 Bambiriády	 zapůjčila	
a	odborně	zajistila	firma	LezeTo	
z	Písku,	které	tímto	ještě	jednou	

děkujeme	za	výbornou	spoluprá-
ci.	Z	 odezev	dětí	 i	 z	 počtu	 náv-
štěvníků	 můžeme	 soudit,	 že	 se	
připravený	 program	 účastníkům	
líbil.	
	 Spolupráce	 na	 Bambiriádě	
nebyla	poslední	aktivitou,	kterou	
náš	 oddíl	 pro	 děti	 ze	 Sezimova	
Ústí	 v	 letošním	 roce	 připravuje.	
V	nejbližší	době	se	s	námi	můžete	
opět	setkat	v	září	na	Táborských	
slavnostech,	 kde	 jsme	 v	 sekci	
„Dětský	 ráj“	 připravili	 korálko-
vou	dílničku.	Na	druhou	polovi-
nu	 listopadu	pak	 chystáme	další	
ročník	 soutěžní	 akce	 „Skautský	
Muzikál“,	 na	 který	 vás	 srdečně	
zveme	 jako	diváky	 i	 jako	účast-
níky	doprovodného	programu.			
Těšíme	se	na	setkání.

Za Junák 
–	svaz	skautů	a	skautek	ČR,
4.	oddíl	Sojčí	Pírka	
Sezimovo	Ústí
Léňa	– Lenka Vyčichlová

„Se Sojčími Pírky…“  aneb 
ohlédnutí za Bambiriádou 2010

Radí kolektivní systém ELEK-
TROWIN
	 Může	 se	 Vám	 zdát,	 že	
z	 nefunkčního	 spotřebiče	 se	 dá	
ještě	 ledascos	 využít	 –	 šroubek,	
klička,	 motor,	 kompresor	 –	 víte	
ale,	co	tím	můžete	způsobit?
	 Ke	zpracování	 elektrozaříze-
ní	musejí	firmy	získávat	obtížně	
souhlas	 krajského	 úřadu	 –	musí	
splnit	 spoustu	 podmínek	 –	 sta-
vební	úpravy	v	dílnách,	technické	

vybavení,	odbornou	způsobilost.	
Při	demontáži	musí	dodržet	záko-
nem	stanovený	postup,	odejmout	
všechny	 části	 obsahující	 nebez-
pečné	 látky	 tak,	 aby	 neohrozily	
ani	zdraví	ani	životní	prostředí.	

Nebezpečné? Ano, ale jen při 
nesprávném zacházení!
	 Elektrospotřebiče	 obsahují	
takové	 látky,	 jako	 je	 kadmium,	
rtuť,	 olovo,	 šestimocný	 chrom,	
polybromové	 bifenyly,	 polybro-
mové	difenyletheny	nebo	azbest.	
	 V	 chladničkách	 se	 nacházejí	
také	 freony	 –	 a	 to	 jak	v	 chladi-
cím	okruhu,	tak	ve	většině	přípa-
dů	také	v	izolační	pěně	v	korpusu	
chladničky.	Pokud	dojde	k	poško-
zení	 okruhu	 –	 např.	 odstřižením	
kompresoru	nebo	chladící	mřížky,	
uniká	nejen	olej,	ale	právě	i	fre-
on	 do	 ovzduší.	 Důsledky	 freo-
nu	v	ovzduší	 jsou	již	asi	obecně	
známé	 –	 freon	 zamezuje	 vzniku	
ozonu,	 tím	 se	 ztenčuje	 ozónová	

vrstva	a	na	Zemi	dopadají	škod-
livé	UV	paprsky,	které	způsobují	
různá	 onemocnění	 –	 zánětem	
spojivek	 počínaje	 a	 rakovinou	
kůže	konče.
 Kadmium	 je	toxická	látka,	
která	 se	 dříve	 hojně	 využíva-
la	 k	 ochraně	 kovů	 před	 korozí	
–	 především	 právě	 v	 elektro-
technickém	 průmyslu.	 Do	 těla	
se	 kadmium	 dostává	 potravou	 a	
dýcháním,	 tam	 se	 ukládá	 přede-
vším	v	 ledvinách	 ale	 také	 v	 ját-
rech,	která	poškozuje.	Může	také	
způsobit	 chudokrevnost	 nebo	
osteoporózu.	Kadmium	také	patří	
mezi	karcinogenní	látky.
 Rtuť	 je	 jediným	 kapalným	
kovem	 –	 je	 velmi	 toxická.	Usa-
zuje	 se	 v	 ledvinách,	 játrech	 a	
slezině.	 Při	 jednorázové	 dávce	
vyvolává	 bolesti	 břicha,	 zvra-
cení	a	průjmy,	při	dlouhodobém	
vystavení	účinkům	rtuti	dochází	
k	vypadávání	vlasů,	chudokrev-
nosti,	 revmatickým	onemocně-

ním	či	onemocnění	ledvin.
 Šestimocný chrom	poškozu-

je	 dýchací	 cesty	 a	může	 vést	 až	
k	perforaci	nosní	přepážky	nebo	
k	 bronchitidě.	 Při	 dlouhodoběj-
šímu	vystavení	se	účinkům	šesti-
mocného	chrómu	na	kůži	vznikají	
ekzémy	 nebo	 vředy.	 Sloučeniny	
mohou	vyvolat	rakovinu	plic.
 Azbest	 je	 silně	karcinogenní	
látka.	 Je	 totiž	 složena	 z	 malých	

Vysloužilé elektrospotřebiče jen ke specialistům
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vláken,	 které	 se	 při	 vdechování	
zabodávají	 do	 plic	 a	 postupně	
může	vyvolat	rakovinu	plic	nebo	
fibrózu,	 expozicí	 jiných	 míst	
může	 vyvolat	 rakovinné	 buje-
ní	 nazývané	 mesotheliom.	 Na	
azbest	 můžete	 narazit	 např.	 ve	
starých	sporácích	nebo	pračkách.

Stojí to za to?
Proto,	aby	nedocházelo	k	poškozo-

vání	zdraví	a	životního	prostředí,	
uložila	Evropská	unie	výrobcům,	
aby	tyto	látky	již	nadále	pro	výro-
bu	nových	spotřebičů	nepoužíva-
li,	případně	pro	jejich	použití	tam,	
kde	 jsou	 nenahraditelné,	 omezili	
na	nezbytné	minimum.	
	 Ve	 starších	 spotřebičích	 jsou	
ale	stále!	Pokud	z	takového	spo-
třebiče	někdo	odmontuje	to,	co	si	
myslí,	 že	 jednou	použije	nebo	o	

čem	 je	přesvědčen,	 že	 se	 podaří	
výhodně	prodat,	vystavuje	sebe	i	
své	okolí	zdravotnímu	riziku.	
Dalším	nepříjemným	důsledkem	
neprofesionálního	 rozebírání	
vysloužilých	 spotřebičů	 je	 fakt,	
že	ke	zpětnému	odběru,	který	 je	
bezplatný,		je	možné	odevzdávat	
pouze	 kompletní	 spotřebiče,	 za	
ty	nekompletní	platí	obec	jako	za	
odpad	–	mnohdy	 jako	za	nebez-

pečný	 odpad	 –	 a	 tyto	 náklady	
poté	 promítá	 obec	 do	 poplatků	
za	odpady	nejen	dotyčnému,	ale	
i	sousedům.	
	 Odevzdávejte	 na	místa	 zpět-
ného	 odběru	 kompletní	 spotře-
biče!	Chráníte	 tím	 zdraví	 sobě	 i	
svému	okolí!	Seznam	míst	zpět-
ného	odběru	naleznete	na	www.
elektrowin.cz

	 Městské	 středisko	 kultury	 a	
sportu	dostalo	Kuželnu	Luna	do	
své	správy	počátkem	roku		2004.	
Letitá	kuželna	udržovaná	jen	pro	
základní	provoz	 	se	bez	velkých	
investic	 od	 svého	 zbudování	
dost	 dlouho	 obešla	 –	 respektive	
nechala	se	téměř	dožít.
	 V	 roce	2004	byly	na	pokraji	
provozuschopnosti	stavěče	–	jed-
na	 ze	dvou	 základních	 částí.	Na	
nové	 nebylo	 a	 tak	 se	 zakoupily	

repasované,	 které	 i	 tak	 značně	
snížily	poruchovost	a	byly	příno-
sem.
	 Později	 přibyla	 kompletní	
oprava	střechy	kuželny,	do	které	
na	mnoha	místech	zatékalo,	pro-
sklená	 boční	 zeď	 byla	 vyzděna	
a	 tím	 se	 snížily	 i	 tepelné	 ztráty.	
Následovala	rekonstrukce	sociál-
ního	zařízení	a	šaten	…...
	 Bohužel	 stále	 se	 zhoršoval	
stav	 drah	 a	 tak	 se	 uvažovalo	 již	

v	 roce	 2009	 o	 jejich	 rekontruk-
ci.	Jedna	dráha	byla	prasklá,	obě	
uhýbaly	do	stran	a	jak	se	zjistilo	
až	při	poslední	opravě,	obě		drá-
hy	byly	na	konci	o		6	cm	níže	než	
na	začátku	!!
	 V	 roce	 2009	 se	 přes	 opako-
vané	 urgence	 kuželkářů	 (nutná	
rekonstrukce	 z	 důvodu	 	 nezpů-
sobilosti	pro	soutěžní	hru)	nepo-
dařilo	 najít	 pochopení	 u	 vedení	
města.	 Do	 kuželny	 se	 nemělo	

investovat,	a	proto	Městské	stře-
disko	 kultury	 a	 sportu	 (Měxus)	
nemohlo	 žádat	 ani	 o	 vypsaný	
grant	 JČ	 kraje	 na	 rekonstrukci	
sportovišť	…......
	 Od	února	2010	nastala	přízni-
vá	konstelace	a	o	kuželně	se	opět	
mohlo	jednat.	Měxus	oslovil	cca	
5	 odborných	 	 firem	 o	 zpracová-
ní	 cenové	 nabídky	 rekonstrukce	
drah,	 které	 si	 během	 března	 a	
dubna	 přijely	 postupně	 	 kužel-

SBĚR A RECYKLACE 
VYSLOUŽILÝCH 
ELEKTROZAŘÍZENÍ

Velké spotřebiče 
pračky, myčky, sušičky, 
el. sporáky...

Chlazení
chladničky, mrazničky, přenosné 
chladničky, vinotéky, výčepní 
zařízení s chladicím médiem...

Střední spotřebiče
mikrovlnné trouby, vysavače, 
digestoře, parní čističe, 
pečicí zařízení do 10 kg...

Malé spotřebiče
žehličky, fritovací hrnce, kávovary, 
fény, holicí strojky, kuchyňské 
roboty, rychlovarné konvice...

Nářadí, hobby, dílna 
pily, vrtačky, brusky, řezačky, 
aku šroubováky...

Zahrada 
el. sekačky, křovinořezy, 
el. nůžky na živý plot...

CHRAŇME SPOLEČNĚ 
    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

Aby to vše dokonale fungovalo, je třeba, aby tento koloběh elektrospotřebičů někdo řídil. 
Proto je tu kolektivní systém Elektrowin.

CO S NIMI, KDYŽ DOSLOUŽÍ?
Elektrospotřebiče jsou nezbytnými 
pomocníky u vás doma. Dokud 
slouží, je vše v pořádku, ale co 
s pračkou, která nepere, lednicí, 
která nechladí, mixérem, který 
nedrtí, či vrtačkou, která nevrtá?

Z obchodu se zpět dostanou do 
vašich domácností, kde nahradí ty, 
které již dosloužily a přestěhovaly 
se do sběrných dvorů.

Nevyhazujte je do popelnice 
či na černé skládky! Patří buď 
do sběrného dvora, nebo je můžete 
odevzdat u vašeho prodejce – a to 
bezplatně! 

Ze sběrného místa putují vysloužilé 
elektrospotřebiče do recyklačního 
závodu. Po odborném odstranění 

nebezpečných látek jsou připra-
veny k další recyklaci.

Nové domácí 
elektrospotřebiče,
na jejichž výrobu 
byly využity suroviny 
ze spotřebičů vysloužilých, 
se  blýsknou v novém designu 
v prodejnách elektro. 

Získané suroviny (kovy, plasty aj.)
jsou materiálem k výrobě nových
elektrospotřebičů. A tak z recyklační 
linky putují do výrobních závodů.

Moderní stroje dokážou z vysloužilých 
elektrospotřebičů oddělit kovy, plasty
a další komponenty, které jsou 
po zpracování připraveny k dalšímu 
využití.

Kuželna po rekonstrukci
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	 O	prázdninách	jsem	navštívil		
muzeum	 loutek	 v	 Prachaticích.	
Kromě	 nádherné	 expozice	 mne	
zaujala		myšlenka	na	téma,	co	je	
vlastně	divadelní	loutka.
	 ,,Je	 to	 prý	 směšné	nic.	Kou-
sek	 prostého	 dřeva	 barvami	
natřeného,	 do	 pestrých	 hadříků	
omotaného	a	na	drátkách	zavěše-
ného.	Ale	postavíte	–	li	ji	do	pat-
řičného	 prostoru	 a	 světla	 a	 dáte	

-	 li	 jí	 pohyb	 a	 přiléhavé	 slovo,	
rázem	ožije.	Stává	se	uměleckým	
dílem,	dostává	svůj	styl,	jenž	je	jí	
velkou	předností.	Je	světem	sama	
pro	 sebe,	 je	 malým	 uměleckým	
zázrakem,	který	u	velkých	vyvo-
lává	 cizí	 světy	 a	 malým	 přináší	
radost	a	poučení.	Divadelní	lout-
ka	v	 tomto	pojetí	patří	nezbytně	
ke	kultuře	svého	národa.“
	 U	nás	v	Sezimově	Ústí	loutky	

ožívají	díky	loutkovému	Divadýl-
ku	na	schodech.	Přestože	loutkáři	
čekají		¾	roku	na	dokončení	stálé	
scény,	 nečekají	 se	 založenýma	
rukama.	 Vystupují	 se	 svou	 scé-
nou	mobilní.	Jen	za	první	pololetí	
letošního	roku	vidělo	jejich	před-
stavení	více	než	1500	diváků.
	 Sluší	se	na	tomto	místě	–	a	já	
to	 pokládám	 za	 svoji	 povinnost,	
poděkovat	 všem	 členům	 soubo-

ru	za	jejich	obětavost,	za	mnoho	
hodin	 unavující	 práce	 na	 úkor	
jejich	volného	času	a	rodin.
	 Pod	 všeobecným	 názvem	
„loutkáři“	se	skrývají	profese	pro	
diváky	 anonymní,	 bez	 kterých	
by	 se	 ale	 nemohlo	 hrát.	 Bylo	
by	 vhodné,	 aby	 se	 i	 širší	 divác-
ká	 veřejnost	 o	 tomto	 rozdělení	
dozvěděla.	 Moje	 poděkování	
tedy	patří:	

nu	Luna	 	 zmapovat.	Následova-
lo	 několik	 jednání	 mezi	 Měxus		
(provozovatel),	 vedením	 města		
a	 kuželkáři	 (pan	 Marek	 a	 Čer-
nuška).	 Přestože	 termín	 nutné	
realizace	akce	se	blížil	(červenec,	
srpen),	 nastalo	 drobné	 zdržení	
vypsáním	 výběrového	 řízení.	
Přesto	se	nakonec	podařilo	v	let-
ní	nesoutěžní	sezoně	vše	dokon-
čit	 včetně	 souvisejících	 nutných	
prací.	V	druhé	polovině	července	
se	pustili	kuželkáři	do		bouracích	
a	přípravných	prací	a	to	tak,	aby	
do	 9.	 srpna	 bylo	 vše	 připraveno	
pro	 odbornou	 firmu.	 Proběhla	
demontáž	 rozběžiště	 a	 náhozo-
vých	 desek,	 zásobníku	 koulí,	
svodu	 a	 	 podavače	 koulí,	 auto-
matických	 stavěčů	 včetně	 kon-
strukce	 pod	 něj,	 bočních	manti-
nelů	 drah,	 linolea	 na	 pochozové	
části	po	stranách	drah	a	dveřního	
systému	do	hrací	částí.	Dále	byla	
kuželna	vymalována.	
	 Přípravné	práce	však	bylo	nut-
né	udělat	jinou	odbornou	firmou	i	
v	části	stavěčů,	kde	došlo	k	sana-
ci	 zaplísněných	 zdí,	 zbudování	
okna	a	nutným	menším	betonář-
ským	pracem	v	 dopadišti	 a	 také	
opravě	praskliny	původní	dráhy.	
Nutno	 podotknout,	 že	 se	 nové	
dráhy	 pokládaly	 na	 stávající.	 V	
souvislosti	s	rekonstrukcí	Měxus		
vyměnil	 nad	 drahami	 komplet-
ně	 osvětlení,	 došlo	 k	 položení	
nových	koberců.	Nutná	byla	také	
výměna	 2	 akumulačních	 kamen	
a	zakoupení	 	odvlhčovače,	který	
bude	udržovat	vlhkost	v	limitu	do	

60%,	kdy	 je	garantována	záruka	
na	dráhy.	
	 Během	podzimu	dojde	ještě	k	
úpravě	vchodových	dveří		a	prav-
děpodobně	i	k	zateplení	budovy	v	
části,	kde	dochází	nejvíce	k	úni-
kům	tepla	a	srážení	vlhkosti	–	za	
stavěči.
	 Kuželně,	 která	 by	 byla	 bez	
rekonstrukce	 od	 podzimu	 2010	
nezpůsobilá	k	 soutěžnímu	hraní,	
hrozilo	téměř	s	 jistotou,	že	bude	
uzavřena	 a	 letitá	 tradice	 milov-
níků	 kuželek	 v	 Sezimově	 Ústí	
skončí.	 Naštěstí	 se	 vše	 podařilo	
včas	a	kvalitně	dokončit.	Nezbý-
vá	 než	 poděkovat	 všem,	 kteří	
kuželnu	a	její	zásadní	rekonstruk-
ci	podpořili.	Panu	Petru	Markovi	
z	TJ	Silon,	který	zarputile	bojo-
val	 na	 všech	 frontách	 a	 tlačil	
vše	 kupředu,	 panu	 Bronislavu	
Černuškovi	 za	 stovky	 hodin	 při	
koordinaci	 přípravných	 prací,	
demontáži	 samotné,	 jednání	 na	
staveništi	 s	 firmami.	 Dále	 patří	

díky	 všem	 kuželkářům,	 kteří	 se	
podíleli	na	přípravných	i	úklido-
vých	pracech	 	a	strávili	 tak	více	
než	400	hodin	v		akci	K.
	 Poděkování	 patří	 i	 vedení	
města	starostovi	Pavlu	Samcovi	a	
místostarostovi	Miroslavu	Vocíl-
kovi	za	pomoc	při	realizaci	akce,	
která	byla	realizována	z	investič-
ního	 fondu	Městského	 střediska	
kultury	a	sportu	a	proto	i	pár	čí-
sel	 na	 závěr.	 Rekonstrukce	 drah	
přišla	na	495	tisíc	Kč,	přípravné	
práce,	sanace		atd	na	cca	65	tisíc	
Kč,	nové	osvětlení	a	akumulační	
kamna	na	cca	70	tisíc	Kč.	Odvlh-
čovač	přišel	na	6	tisíc	….a	mohlo	
by	se	ještě	pokračovat.
	 Kuželna	 byla	 předána	 a	
kolaudována	2.	září,	o	týden	poz-
ději	8.	září	byla	za	účasti	kužel-
kářů,	vedení	města	a	Měxusu	ote-
vřena.	Tak	ať	se	daří	 i	v	dalších	
sezonách!																																																																																																																						

Vladimír Doležal,		Měxus

Telefony
měst. úřadu

 ústředna – 381 201 111
fax:  381 263 179

• Pavel Samec, starosta 
381	201	136,	602	431	940
• Miroslav Vocílka, místostaros-
ta	-	381	201	137,	602	568	813
• JUDr. Ing. Miroslav Nosek, 
tajemník	-	381	201	124,	 
777	794	871
• Jitka Bláhová, sekretariát
381	201	127
• Naděžda Řezáčová, matrika      
381	201	112	
• Jana Beranová, odd. soc. 
služeb - 381	201	113	
• pečovatelská služba
777	794	874	
•	Miroslav Píbil, ved.	stavební-
ho	úřadu	- 381	201	118
•	Bc. Petr Klíma,	životní	pro-
středí,	-	381	201	143	
•	Ing. Miroslava Svitáková, 
ved. odb. ekonomiky a pláno-
vání - 381	201	134
• Jana Koubová, poplatky 
popelné - 381	201	129						
• Jana Komárková, poplatky 
psi - 381	201	121	
• městská policie
723	149	972,	381	276	003
• Jaroslav Kupsa, ředitel	sprá-
vy	města - 381	200	430			
777	794	872
• Karel Homolka, ved.	tech-
nických	služeb	- 381	200	432
• Mgr. Vladimír Doležal, 
ředitel	MSKS	(kultura)	
381	276	710,	607	935	164
Jitka Kovandová	-	knihovnice	
S.Ú.	1	-	381	201	145	
Jiřina Kalenská	-	knihovnice	
S.Ú.	2	-	381	276	043
www.sezimovo-usti.cz      
e-mail: info@sezimovo-usti.cz   
epodatelna@sezimovo-usti.cz

PODĚKOVÁNÍ
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•		zvukaři	 a	 osvětlovači	 –	 Emilu	
Zástěrovi

•		techniku	a	opraváři	–	Františku	
Novákovi	

•		mluvičům	–	 Ince	Kudrličkové,	
Marii	a	Katce	Žáčkovým,	Len-
ce	 Botkové,	 Nikole	 Kubišové,	
Lence	 Márové,	 Otilii	 Blažko-
vé,	Svatopluku	Královi,	 Josefu	
Králíkovi	a	Miloši	Potockému

•		vodičům	 –	 Lídě	 Novákové,	
Lence	a	Jitce	Juračkovým,	Mar-
tině	Melenové,	Marii	 Potocké,	

Hance	Kadlecové
	 Poděkování	patří	 i	 těm,	kteří	
vystupují	jako	hosté,	když	už	jde	
doopravdy	do	tuhého	-	Jitce	Blá-
hové,	Svatavě	Novotné,	Martinu	
Melenovi	a	Davidu	Hofbauerovi.
A	 třeba	 taky	 rejžovi,	 autorovi	 a	
inspicientovi	 Marcele	 Hofbaue-
rové.
	 Zvláštní	 poděkování	 patří	 i	
vám,	 všem	 našim	 věrným	 divá-
kům.	 I	 vy	 patříte	 k	 naší	 velké	
divadelní	 rodině,	 pro	 vás	 hraje-

me.	Pokud	děláme	radost	vám,	je	
to	i	naše	radost.
	 Co	si	přát	závěrem?	Snad	jen	
to,	 aby	 	 divadelní	 soubor	 neo-
pustila	 chuť	 tvořit.	 A	 trpělivost	
a	 vytrvalost,	 	 tolik	 potřebné	 pro	
toto	tvoření.	Ať	se	vždycky	najde	
dostatek	divadlem	okouzlených	a	
posedlých	lidí,	kteří	se	budou	této	
činnosti	věnovat	nejméně	tak,	jak	
tomu	 bylo	 v	 minulosti	 nebo	 je	
tomu	v	přítomnosti.																																																																																																														

Vrkoč Karel
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	 Poslední	srpnovou	neděli	bylo	
v	kině	Spektrum	veselo.	Občanské	
sdružení	 OSTROV	 SPRÁVNÉ	
MÍSTO	 ve	 spolupráci	 s	 MěXus	
-	Sezimovo	Ústí	tu	pořádalo	akci	
s	názvem:					,,Pohádkové	loučení	
s	prázdninami“.
	 A	 co	 to	 vlastně	 o.s.	 Ostrov	
Správné	místo	 je?	Lidé	ho	znají	
spíše	 pod	 názvem	 ,,Klubíčko“.	
Na	 jeho	 počátku	 stála	 v	 roce	
1999	myšlenka	Lenky	Vocílkové	
obohatit	dětem	dětství	a	poznání.	
Nejdříve	si	tu	děti	jen	hrály,	učily	
se	říkadla,	maminky	vyměňovaly	
zkušenosti.	 Od	 roku	 2001	 pře-
vzala	pomyslný	klíč	Blanka	Krá-
tošková,	 v	 roce	 2005	 pak	 Věra	

Bažantová.	 Klubíčko	 rostlo	 a	
sbíralo	zkušenosti.	Děti	tu	smys-
luplně	trávily	volný	čas,	vznikaly	
mezi	nimi	kamarádské	vztahy.
	 V	 současné	 době	 vede	 o.s.	
Renáta	Plachá	a	Jaroslava	Tajtlová.	
Klubíčko	se	více	osamostatňuje.	
	 ,,Samostatnost	má	své	výho-
dy“,	 říká	 Jarka	 s	 Renatou,	 ,,ale	
znamená	také	mnoho	starostí.	Jak	
sehnat	peníze,	v	čem	vystupovat,	
jak	 organizovat	 program.	 Jde	 to	
pomalu	 (někdy	 velmi	 pomalu),	
ale	s	pomocí	rodičů	a	za	přispě-
ní	 sponzorů	 a	 města	 Sezimovo	
Ústí	se	dostáváme	kupředu.	Dětí	
v	 Klubíčku	 přibývá,	 přibývá	 i	
nabídka	 volnočasových	 aktivit.	

Flétničky,	výtvarné	dílny,	cvičení	
s	 dětmi,tanečky	 a	 nově	 i	 výuka	
angličtiny.	 Úplnou	 novinkou	 od	
září	 je	 hlídání	 dětí	 profesionální	
chůvou.
	 Ale	 pojďme	 zpátky	 ke	 spo-
lečné	akci.	
	 Hrály	 se	 tu	 různé	 hry,	 do	
kterých	 se	 zapojili	 mimo	 dětí	 i	
rodiče,	 malovalo	 se	 na	 obličej,	
tančilo	 a	 zpívalo.Velký	 potlesk	
sklidilo	 vystoupení	 břišních	
tanečnic	 pod	 vedením	 Aleny	
Motalíkové.	 Nadané	 dětí	 zářící	
na	jevišti	si	nejen	dokázaly	pod-
manit	 diváky,	 ale	 také	 udržet	 je	
v	napětí	bez	dělení	pořadu	až	do	
konce.	A	jaké	by	to	bylo	pohád-

kové	 loučení	 s	 prázdninami,	
kdyby	 tu	 nebyla	 pohádka?	A	 co	
myslíte,	 přišla?	 Samozřejmě	 že	
přišla.	 Jedna	 v	 podání	 loutkařů	
z	Plané	nad	Lužnicí	pod	vedením	
Evy	Žaludové,	druhá	pak	v	podá-
ní	místních	loutkařů	pod	vedením	
Marcely	Hofbauerové.	Na	 závěr	
si	pak	všichni	zazpívali	pár	hez-
kých	písniček.
	 Takže	při	další	společné	akci	
na	viděnou,“Klubíčko“!
 Vrkoč Karel

RUCE, KTERÉ SI PODÁVAJÍ KLÍČ !

Knihovna Sezimovo 
Ústí I (městský úřad)
Výpůjční doba: 
pondělí, středa 13-17 hodin 
úterý, pátek 9-11,30 hodin 
čtvrtek 9-11,30 12-15 hodin 
Telefon: 381 201 145
E-mail: mk1@sezimovo-usti.cz             
www: http://mk1.euweb.cz/ 
on line katalog :
http://82.99.180.154:81/katalog/

Výstavní klipy: 
Šumava	na	pohlednicích	Jarosla-
va	Benedika	-	od	1.	10.	do	30.	11.	
2010

Knižní novinky:
• Vondruška Vlastimil	–	Letopi-
sy	 královské	 komory	Historický	
román
• Rendell Ruth –	Případ	ztrace-

ného	muže	Detektivní	román
• Lokko Lesley	–	Šafránové	nebe	
Román	pro	ženy
• Brown Sandra	 –	 Záměna	
Thriller
• Weis Margaret	–	Ztracené	kro-
niky	Draci	Fantasy
• Silke James	–	Posel	smrti	Sci-fi		
tetralogie	s	prvky	magie
• Harris Charlaine	 –	 Pravá	
krev	 Čtyřdílný	 román	 na	 pome-
zí	 detektivky,	 sci-fi	 a	 romance	 s	
upírskou	tématikou
• Kessler Leo	 –	 Únik	 do	 Říše	
Válečný	román
• Funke Cornelia	 –	Lovci	 stra-
šidel	na	ledové	stopě	Strašidelný	
příběh	pro	děti
• Ježáčková Jana	–	O	červeném	
autíčku	Pro	nejmenší

Knihovna Sezimovo 
Ústí II – K Hájence 666

Výpůjční doba: 
úterý 9-11, 12-15 hodin 
středa 12-18 hodin 
čtvrtek 9-11, 12-16 hodin 
pátek 9-12 hodin
Telefon: 381 276 043
E-mail: mk2@sezimovo-usti.cz
http://www.knihovnasezimovousti.
wz.cz/
on line katalog : http://85.13.99.19/
katalog/

Týden knihoven	 5.	 10.	 -	 9.	 10.	
2010	Knihovna	Sezimovo	Ústí	II
amnestie	 upomínek,	 výstava	
knih,	dětský	koutek
Sobota	9.10.,		8	-	11	hodin,	
Den	otevřených	dveří

Knižní novinky:
• L. Winder:	Povinnost:	Němec-
ká	 	 próza.	 Román	 psaný	 v	 lon-
dýnském	 exilu	 v	 roce	 1944	 	 se	

odehrává	 v	 protektorátní	 Praze	
v	 době	 heydrichády.	 Obyčejný	
český		úředník		dospívá	od		odpo-
vědnosti	 vůči	 úřadu	 k	 odpověd-
nosti	vůči	národu	a		státu.
• T. Březinová:		Křižovatky	žen:	
Román	pro	ženy,		podnikání,	lás-
ka,	solidarit	J.	Amiry:	Venkovský	
lékař:	 Rakouský	 román,	 portrét	
obyčejného	 muže,	 eseje,	 úvahy,		
manželství,	nevěra.
• P.  Lázničková:	 Pod	 kůží:	
Román	pro	ženy,	partnerské	vzta-
hy,	 	kariéra,	Simona	 je	 	úspěšná	
třicátnice	s	 	poněkud		neurovna-
ným	životem.	Život	ji	kompliku-
je	nepříjemný	 	 zážitek	z	 	mládí,		
jehož	stín	si	tahne	s	sebou.
• C. Šalevová:	Milostný	 	 život:	
Izraelská	 próza.	 	 Román	 rozví-
jí	 příběh	 rozporuplného	 	 vztahu	
mladé		ženy,	která		vedla		klidný	
manželský	život	a	náhle	bezhlavě	

Pozvánka do městských knihoven
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	 7.	 ročník	 ,,rádobyopenair”	
festivalu	neprofesionálních	kapel	
z	 Táborska	 se	 konal	 28.	 srpna	
2010	opět	v	sále	Spektrum.	Poča-
sí	venkovní	akci		nepřálo	a	přes-
tože	by	si	všichni	přáli	zahrát	si	
pod	širým	nebem,	byli	připraveni	
na	sál	Spektrum.
	 Zájem	kapel	z	Tábora,	S.	Ústí	a	
Plané	n.	L.	o	účast		vyloučil	z	festi-
valu	další	vzdálenější	zájemce.
	 Představilo	 	 se	 7	 soutěžních	
kapel	 (VRÁMCI	 MOŽNOSTÍ	 -	
punk	rock	SÚ,	KLIKA	VEN	-	Tá,	
NĚMÁ	VÝČITKA	-	punk	rock	Tá,	
LASKAT	-	hard	rock	Tá,	PROPAL	
BUTAN	-	rock	Planá	n.	L.,	ZOU-
FALE	SEXY	-	rock	Tá,	ASSORT	
PLASTIC	 -	 punk	 rock	 Krtov)	 a	
mimo	 soutěž	 vítěz	 předchozího	
ročníku	ROOF	-	rock	Planá	n.	L.	
Porota	ve	složení		Miroslav	Vocílka	
(místostarosta	města	 S.	Ústí),	 Jiří	
Šimánek	–	starosta	města	Planá	n.	
Lužnicí,	 František	Doubek	–	 kul-
turní	 pracovník	 Plané	 n.	 Lužnicí,	
studentka	VŠ	Michala	Nováčková,	
a	muzikanti	Jiří	Horák	z	Old	Cultu-
re	a	Karel	Vinklář	Podávejte	Chla-
zené	 neměla	 lehké	 rozhodování.	
A	tak	zkráceně	řečeno		-	žádná		z	

kapel neoslnila a v talentmánii 
by	 to	měli	 obtížné.	 Jedinou	 svět-
lou	výjimkou,	na	které	 se	porotci	
shodli	 víceméně	 jednoznačně,	
bylo	seskupení	Vrámci	možností		s	
frontmanem	 Radkem	 Dvořákem.	
Originální	vlastní	zábavná	tvorba,	
žánrově	napříč.	Proto		i	první	místo.	
Druhé	místo		obsadila	hardrocková	
kapela	 Laskat,	 	 třetí	 místo	 zbylo	
pro		Propal	Butan.	Přestože	se	i	v	
ostatních	kapelách	objevili	výborní	
muzikanti,	celkový	dojem	a	výraz	
už	v	podstatě	nikoho	z	poroty	neo-
slovil.	I	když		jsem	osobně	nebyl	v	
porotě	a	nerozhodoval	jsem,	shodli	
jsme	se	na	jedné	věci	jednoznačně.	
Letos	 nikdo	 nepřekvapil	 a	 někte-
ré	 kapely	 neměly	 evidentně	 svůj	
den.	Festival	zůstal	svou	úrovní	za	
očekáváním,	ale	i	to	je	obraz	urči-
té	části	kapel	Táborského	regionu.	
Svoje	poslání		-	přestavit	a	porovnat	
současnou	 tvorbu	 nekomerčních	
kapel	–	určitě	Hiltonfest	splnil.	Jak	
říkají	vinaři,	úroda	dobrá	ale	výběr	
z	hroznů	to	nebude.	

Text	a	foto:	Vladimír Doležal 
ředitel	Měxus

Preludium C-dur (část) TK 488
ze sbírky Novae et liberae cogitationes – Nové a svobodné myšlenky, 
1798

MŮJ	HUDEBNÍ	ŽIVOTABĚH	–	1

Přijď, ó Duše Svatý TK 266
Svatodušní hymnus na Rybův vlastní český překlad z latiny, 1798

MŮJ	HUDEBNÍ	ŽIVOTABĚH	–	2

Fuga E-dur TK 487
in honorem registri Super Octave – na počest rejstříku Horní Oktáva
(Novae et liberae cogitationes)

propadá	 	 kouzlu	 bývalého	 	 spo-
lužáka	 svého	 otce,	 o	 čtyřicet	 let	
staršího	muže.
• M. Chvojková: Pozdě:	 	Auto-
biografický	román

• A. Nairová:	 	 Dámské	 kupé:	
Indická	 literatura,	 	 mezilidské	
vztahy,	 manželství,	 	 exotická	
země
• I. Tajovská:	 Jepičí	 hvězdy:		

Soubor		několika	povíde
• T. De Loo:	Postel	na	nebesích:	
Psychologický	 	 román,	 vztahy,	
touhy...
• M. Fonte:	Zásluhy	žen:	Italská		

literatura.	Román		ze	současnosti
• T. Březina:	 Pobřeží	 	 koster:	
Dobrodružné	čtení	pro	děti

Hiltonfest 2010

   kapela Zoufale sexy                                                   foto: Vladimír Doležal

Program koncertu JAKUB JAN RYBA 
(26. 10. 1765 – 8. 4. 1815)

9. října v 9.00 hodin, kostel Povýšení sv. Kříže v Sezimově Ústí 1
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MŮJ	HUDEBNÍ	ŽIVOTABĚH	–	3

Na Čechy TK 503
sborová píseň ze sbírky Nové české písně, 1802
text Jana Nejedlého (1776 – 1834) upravil V. Matějček 

MŮJ	HUDEBNÍ	ŽIVOTABĚH	–	4

Toccata C-dur TK 486
 (Novae et liberae cogitationes), překlad textu Ilona Horčičková

MŮJ	HUDEBNÍ	ŽIVOTABĚH	–	5

Fuga E-dur TK 490

meo fratri Venceslao dedicata – věnovaná mému bratru Václavovi
(Novae et liberae cogitationes)
MŮJ	HUDEBNÍ	ŽIVOTABĚH	–	6

Závěrečný sbor “S radostí, s plesáním…”
(Česká mše vánoční, 1796, TK 377)

MŮJ	HUDEBNÍ	ŽIVOTABĚH	–	7

V. Roubal
Pocta Jakubu Janovi
varhanní improvisace
 
Scénář a režie: V. Matějček 

Jsou pozvání, které člověk oželí, a i taková, která ho obohatí, aniž by 
to tušil. Naše pozvání patří rozhodně do té druhé kategorie.

MĚSTO V POHYBU
	 V	 našem	 městě	 je	 celá	 řada	 tanečně	 i	 pohybově	 zaměřených	
kroužků,	které	se	věnují	převážně	dětem.	Je	zde	i	taneční	nabídka	pro	
střední,	či	seniorskou	skupinu.	Díky	tomu	si	troufám	tvrdit,	že	tanec	a	
město	Sezimovo	Ústí	prostě	neodmyslitelně	patří	k	sobě.
	 Pokud	rádi	tančíte,	nebo	se	na	tanec	rádi	díváte,	v	obou	případech	
vás	zveme	na	čtvrtek	30.	září	na	náměstí	Tomáše	Bati,	kde	proběhne	
1.	 ročník	 festivalu	MĚSTO	V	 POHYBU	Prezentace	 dětských,	 stu-
dentských	či	seniorské	skupin	převážně	ze	Sezimova	Ústí		začíná	od	
17.00	hodin		na	náměstí	Tomáše	Bati	před	Astrou.	V	případě	nepřízni-
vého	počasí	se	akce	koná	v	sále	SPEKTRUM	Sezimovo	Ústí.

DIVADLO
Správné	komedii	nesmí	chybět	žádná	z	nepostradatelných	ingredien-
cí:	zápletka,	napětí,	humor	a	nečekané	rozuzlení.	A	právě	jednu	tako-
vou	jsme	pro	vás	připravili	na	měsíc	říjen.

DOSTANU TĚ NA JAHODY
	 Autorka	 Ute	 Stain	 mistrně	 vystihuje	 ty	 lidské	 vlastnosti,	 které	
dobře	známe,	u	jiných	je	vehementně	odsuzujeme,	ale	u	sebe	samých	
je	stěží	nalézáme,	nebo	nalézt	spíše	nechceme.
	 Chlapskou	ješitnost,	sebelásku,	kariérismus,	intrikářství.	Protože	
se	jedná		o	opravdu	dobrou	komedii	a	protože	autorkou	je	žena,	je	její	
pohled	lehce	ironický,	ale	dokáže	v	každé	situaci	najít	 také	laskavý	
humor.
	 Světový	dirigent	je	sužován	rozmary	hysterické	operní	pěvkyně,	
před	níž	nalézá	úkryt	v	hotelu.	Jednoho	večera	ho	však	navštíví	tajem-
ná	krásná	slečna.	Kdybychom	prozradili	víc,	než	 je	výchozí	situace	
příběhu,	ochudili	bychom	diváky	o	 rozuzlení	celé	zápletky.	Režisér	
představení	Gustav	 Skála	 obsadil	 do	 hlavních	 rolí	 Ivana	Vyskočila	
a	Michaelu	Dolinovou,	 kterou	 známe	 ze	 seriálu	Ordinace	 v	 růžové	
zahradě,	Yvettu	Tannenbergerovou,	sólistku	Národního	divadla.	Dále	
hrají:	Zuza	Ďurinová	/	Kateřina	Urbanová,	Matěj	Merunka	/	Michal	
Slaný	a	další.

POHÁDKY
	 Pohádka,	to	je	půvabné	české	slovo	s	významem	plným	naděje	a	
očekávání.	Co	se	nám	vybaví,	když	se	řekne	pohádka?
	 Princezny,	 neohrožení	 rytíři,	 draci,	 čerti,	 vodníci,	 čáry,	 kouzla,	
věčný	souboj	se	zlem	a	vítězství	dobra,	vzpomínky	na	dětství.	Pohád-
kové	příběhy	nás	provází	od	nepaměti.	Pojďte	s	námi	do	pohádkového	

království,	které	každému	rozdává	po	zásluze	a	učí	nás	poznávat	rozu-
mem	a	srdcem.	V	měsíci	září	se	setkáme	s	pohádkou	několikrát.

Pohádku	 JŮLINKA A KOUZELNÉ RAČÍ KLEPETO 
v	 podání	 Divadelního	 souboru	 Tábor,	 máte	možnost	 shlédnout	 15. 
září od 16.30 hodin v sále SPEKTRUM.

DIVADÝLKO	NA	SCHODECH	pro	vás		připravilo	na středu 20 a 
27. října	pohádku		O HEJKALOVI.

KŘESLO PRO HOSTA
	 Stává	 se	 vám,	 že	 po	 seznámení	 se	 zajímavým	člověkem	 řekne-
te:	To	byl	 ale	prima	chlap	 (bezva	 ženská)?	 Já	 z	podobných	 setkání	
doslova	žiji.	Asi	i	proto,	že	se	nedějí	denně.	Není	podstatné,	jestli	jde	
o	originálního	 stavitele,	 usměvavou	cukrářku,	muzikanta,	nebo	 šar-
mantní	zahradnici.	Z	každého	příjemného	člověka,	který	navíc	umí,	si	
můžeme	vzít	něco	dobrého.	Třeba	jen	pocit,	který	si	vybavíme	vždy,	
jakmile	si	na	setkání	vzpomeneme.	A	koho	jsme	pro	vás	objevili	my?
Na	 6.	 října	 jsme	 pro	 vás	 připravili	 posezení	 s	 Jaroslavem	 Strna-
dem,	muzikantem	a	hudebním	skladatelem,	kterému	se	lidová	píseň	
stala	věrnou	partnerkou	po	celý	život.
	 Na	setkání	samozřejmě	nebudou	chybět	hezké	písničky	a	povídá-
ní.	Beseda proběhne v knihovně v Sezimově Ústí II od 17 hodin.

KONCERT TRUBAČŮ
	 Trubači	patří	z	hlediska	počtů	členské	základny	k	těm	méně	počet-
ným,	ale	svými	aktivitami	si	nezadají	v	ničem	s	mnoha	silnějšími	regi-
onálními	seskupeními.
 Ve čtvrtek 14. října se vám v sále Spektrum od 19 hod.	před-
staví	soubor,	který	rozdává	radost	nejen	v	okolí	Tábora,	ale	i	v	rámci	
jihočeského	 kraje,	 soubor	 trubačů,	 	 pod	 vedením	 Šárky	Kvičinské.	
Jako	 hosty	 jsme	 tentokrát	 přizvali	 pěvecký	 sbor	 Paprsek	 při	 3.	 ZŠ	
v	Sezimovo	Ústí,	pod	vedením	paní	učitelky	Mgr.	Jany	Pětivlasové.

HELIGONKY
	 Lidové	umění	svou	hodnotu	vždy	mělo	a	má.	Písně	a	zvyky	obsa-
hují	vše,	co	s	sebou	přinášel	život	našich	předků,	dobré	 i	zlé,	štěstí	
i bolest. 15. října  od 19 hod.	bychom	vás	chtěli	pozvat	na	setká-
ní heligonkářů.	A	co	by	to	bylo	za	setkání,	kdybychom	si	navzájem	
nezazpívali	a	nepobavili	se	vtipy.	Součástí	programu	bude	samozřej-
mě	předtančení	a	slosovatelné	vstupenky.

Za	Měxus,	
Vrkoč Karel

POZVÁNKA NA ŘÍJEN
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STŘEDA  6. října  od 17.00 hodin,  knihovna Sez. Ústí II
KŘESLO PRO HOSTA
Posezení	s	Jaroslavem	Strnadem
Vzpomínkový	pořad	s	písničkou	a	povídáním
 
ČTVRTEK  7. října od 19.00 hodin, sál Spektrum 
DOSTANU TĚ NA JAHODY
Komedie	divadla	METRO	Praha
Hrají:	 Ivan	 Vyskočil,	 Michaela	 Dolinová,	 Iveta	 Tannenbergerová,	
Zuza	Ďurinová/Kateřina	Urbanová,	Matěj	Merunka/Michal	 Slaný	 a	
další.	v	předprodeji			-	vstupné:	250,-	Kč
                                                                                    
SOBOTA 9. října od 19.00 hodin 
ZPĚV SRDCE
KOSTEL	POVÝŠENÍ	SV.	KŘÍŽE	V	S.	ÚSTÍ	I
Komponovaný	 pořad	 o	 životě	 a	 díle	 českého	 vlastence	 J.	 J.	 Ryby.	
Účinkují:	 herec	 Vladimír	 Matějček,	 varhaník	 Strahovského	 klášte-
ra	Vladimír	Roubal.	Jako	host	vystoupí	pěvecký	sbor	Nokturno	pod	
vedením	Jarmily	Hlubinkové.	Vstupné	dobrovolné	

STŘEDA 13. října od 16.30 hodin,  sál SPEKTRUM
JULINKA A KOUZELNÉ RAČÍ KLEPETO
Pohádka	v	podání	DS	Tábor.	Vstupné:	30,-	Kč

ČTVRTEK  14. října od  19.00 hodin, sál SPEKTRUM
TRUBAČI
Koncert	 trubačů	pod	vedením	Šárky	Kvičínské.	 Jako	host	 vystoupí	
pěvecký	 sbor	Paprsek	při	 3.	ZŠ	Sez.	Ústí	 	 pod	vedením	Mgr.	 Jany	
Pětivlasové.	Vstupné:	50,-	Kč

PÁTEK 15. října od 19.00, vestibul SPEKTRUM
HELIGONKY
Setkání	heligonkářů,	v	předprodeji.	Vstupné:	80,-	Kč
                                                                                                                
STŘEDA 20. a 27. října od 16.30 hodin,
	Divadýlko	na	schodech	-	SPEKTRUM
O HEJKALOVI
Loutková	pohádka	v	podání	DIVADÝLKA	NA	SCHODECH		
Sez.	Ústí.	Vstupné:	20,-	Kč

VÝSTAVY:
ČTVRTEK 14. října od 18.00 hodin, vestibul SPEKTRUM
Vernisáž výstavy PŘÍRODA KANADY
Výstava	 fotografií	 ing.	 Luboše	 Pasáka	 z	 cest	 po	 Kanadě.	 Výstava	
potrvá	 do	 konce	 měsíce	 listopadu.	 Otevřeno	 každé	 úterý	 9-11	 h	 a	
14-17	hodin,	 ve	 středu	od	18.30	do	19.30	hodin.	Dále	 je	 přístupna	
během	divadelních	a	filmových	představeních	ve	Spektru.	Prohlídku	
pro	školy	možno	rezervovat	 i	v	 jiné	časy	na	 tel.	381276707-8	resp.	
607935164

Šumava na pohlednicích Jaroslava Benedika
Knihovna v S. Ústí I - od 1.10. do 30.11.2010

Pamětní síň I., II. a III. odboje v Sezimově Ústí
Základní	 škola	 Školní	 nám.	 628,	 Sezimovo	Ústí	 II,	 otevřeno	 úterý	 
10-18	hod.	http://www.odboj.unas.cz/

Kuželna LUNA
-	otevřena	nově	pro	veřejnost	po	rekonstrukci

(čtvrtek	až	neděle),	nutno	rezervovat	předem	na	tel.	732	227841		
p.	Daniel.		Vstup	na	dráhy	ve	vyhovující	obuvi,	pro	4	a	více	osob.

PŘIPRAVUJEME
4.11. TRAVESTI SHOW - KRÁLOVNY NOCI 
-	sál	Spektrum,	od	19.00	hodin,	v	předprodeji	220,-	Kč
 
15.11. CESTA HOŘÍCÍHO MUŽE, 
sál	Spektrum	-	od	19.00	hodin,	Divadlo	Na	zábradlí	Praha	
I.	Chmela,	P.	Liška,	K.	Maděričová,	L.	Noha,	G.	Pyšná,	L.	Hampl,
v	předprodeji	270,-	Kč
 
18.11. Spektrumvarieté 
-	zábavný	večer	od	19.00	hodin,	sál	Spektrum,	vstupné	50,-	Kč

Prosinec – VĚRNÍ ABONENTI
termín	bude	upřesněn.	Sál	Spektrum	od	19.00	hod.	Komedie	divadla	
Harlekýn	Praha,	v	hlavní	roli	Václav	Vydra.	vstupné	250,-	Kč

Předprodej a rezervace vstupenek na divadla 	v	kanceláři	MěXus	–	
budova	Spektrum	1.	patro,	vchod	od	parkoviště	od	1.	září	2010.
PO	a	ST:		9-11,	13-16	hod.	tel.:	381/276707		mail:		MeXus@sezimo-
vo-usti.cz

Více	 informací	 	 na	 	 http://www.sezimovo-usti.cz/_kultura/program.
php	nebo	na	http://www.kulturamexus.cz/

MĚSTSKÉ STŘEDISKO KULTURY A SPORTU - ŘÍJEN
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Úterý 5. října od 19.30 h - Komedie
Největší z Čechů
ČR,	do	12	let	nevhodné,	100	minut
Úspěšní,	ale	živořící	filmaři	odjíždějí	do	Pelhřimova,	města	českých	
rekordů	a	kuriozit,	kam	je	najali	natočit	film,	který	má	zpopularizo-
vat	agenturu	Dobrý	den.	Zadání	je	jasné:	Hluboce	lidské	příběhy	lidí,	
co	 dokázali	 vlastní	 pílí	 něco,	 co	 nikdo	 jiný	 na	 světě	 patrně	 neumí.	 
Režie:	Robert	Sedláček,	Hrají:	J.	Plesl,	S.	Babčáková,	A.	Geislerová	
Vstupné:	75	Kč,	Uvádí:	Bontonfilm

Středa 6. října od 19.30 h - Komedie
Sexy 40 (The	Rebound)
USA,	do	12	let	nevhodný,	titulky,	95	minut
Sandy	je	příkladná	matka,	která	žije	jen	a	jen	pro	svou	rodinu.	Jenže	
vše	se	zvrtne	v	momentě,	kdy	zjistí,	že	jí	její	manžel	zahýbá.	Rozhodne	
se	postavit	na	vlastní	nohy	a	začít	nový	život.	Užívá	si	života	plnými	
doušky,	až	jí	jednou		nečekaně	vstoupí	do	života	mladíček	Aram...	
Režie:	Bart	Freundlich,	Hrají:	C.	Zeta-Jones,	J.	Bartha
Vstupné:	75	Kč,	Uvádí:	Bioscop

Středa 13. října od 19.30 h - Komedie
(K)Lamač srdcí (Heartbreaker)
Fr.,	přístupné,	titulky,	105	minut
Alex	se	svou	sestrou	provozuje	společnost,	která	poskytuje	vskutku	
„speciální“	služby:	rozbíjí	partnerské	vztahy	na	objednávku!	Jednoho	
dne	si	je	najme	bohatý	muž,	jenž	není	spokojen	s	ženichem	své	dcery.	
Dvojice	„obchodníků	se	štěstím“	má	ovšem	na	svůj	úkol	jenom	týden.	
Hra	o	čas	a	lásku	může	začít.	
Režie:	Pascal	Chaumeil,	Hrají:	V.	Paradis,	R.	Duris
Vstupné:	75	Kč,	Uvádí:	Hollywood	CE

Úterý 19. října od 19.30 h - Thriller
22 výstřelů (22	Bullets)
Fr.,	do	12	let	nevhodné,	titulky,	118	minut
Film	vyprávi	příběh	bývalého	mafiána,	který	žije	 rodinný	život,	ale	
jen	do	chvíle,	než	ho	dožene	jeho	minulost	a	on	skončí	s	22	kulkami	
v	těle.	Podaří	se	mu	však	přežít	a	jeho	krutá	pomsta	na	sebe	nenechá	
dlouho	čekat.
Režie:	Richard	Berry,	Hrají:	J.	Reno,	K.	Merad
Vstupné:	75	Kč,	Uvádí:	Bioscop

Středa 20. října od 19.30 h - Akční
Postradatelní (The	Expendables)
USA,	do	15	let	nepřístupné,	titulky,	103	minut
Skupina	žoldáků	se	vydává	na	nebezpečnou	misi	do	jižní	Afriky,	její-
mž	cílem	je	svržení	nelítostného	diktátora.	Zanedlouho	si	však	začnou	
uvědomovat,	že	věci	nejsou	tím,	čím	se	zdají	být.	Zjistí,	že	se	ocitli	v	
pasti,	která	je	všechny	může	stát	život.	Začíná	nelítostný	boj,	na	jehož	
konci	může	být	jen	jeden	vítěz.	
Režie:	Sylvester	Stallone,	Hrají:	S.	Stallone,	J.	Statham
Vstupné:	75	Kč,	Uvádí:	Hollywood	CE
    
Úterý 26. a středa 27. října od 19.30 h - Komedie
Román pro muže
ČR,	do	12	let	nevhodné,	100	minut
Tří	sourozenci	mají	kvůli	předčasné	smrti	 rodičů	velmi	pevné	pouto.	
Bruno	trpí	nevyléčitelnou	nemocí,	proto	se			rozhodnou	pro	velkolepou	
jízdu	do	Tater	s	báječnou	lyžovačkou	a	nádhernou	prostitutkou,	která	
má	Brunovi	splnit	všechna	poslední	přání.	Ale	plán	na	skvělou	dovole-
nou	naruší	střety	mezi	sourozenci	kvůli	jejich	povahovým	rozdílům.		
Režie:	Tomáš	Bařina,	Hrají:	M.	Donutil,	M.	Vladyka,	J.	Budař	
Vstupné:	80	Kč,	Uvádí:	Bontonfilm

PROGRAM KINO SPEKTRUM - ŘÍJEN

	 Vážení	spoluobčané,	
dovoluji	 si	 Vás	 informovat	 o	
průběhu	největší	investice	města	
v	roce	2009.
	 Jak	 jste	 již	v	minulosti	 	 byli	
obeznámeni,	 město	 Sezimovo	
Ústí	 bylo	 úspěšné	 v	 žádostech	
o	 dotace	 na	 zateplení	 objektů	
Základní	 školy	 Švehlova	 111,	
Základní	 školy	 9.května	 489,	
Základní	 školy	 Školní	 náměstí	
628	 a	 Mateřské	 školy	 9.	 květ-
na	 600.	 Dotaci	 poskytlo	 Minis-
terstvo	 životního	 prostředí	 ČR	
prostřednictvím	 	 Státního	 fondu	
životního	 prostředí	 za	 	 finanční	
podpory	Evropské	unie.

	 Celkové	 náklady	 na	
zateplení	 	 všech	 objektů	 činí		
43,777.626,-	 Kč,	 přičemž	 před-
pokládaná	 dotace	 z	 fondů	 EU	
a	 národních	 zdrojů	 by	měla	 být	
vyplacena	do		výše		27,221.287,-
Kč.	 Investičními	 opatřeními	 do-
jde	 ve	 školských	 objektech	 	 ke	
snížení	 spotřeby	 energií	 o	 cca	
2.745	GJ/rok.
	 Dne	 1.	 září	 2010	 proběhla	
fyzická	 kontrola	 realizace	 výše	
uvedených	 investic	 	 pracovníky	
SFŽP	Praha	s	kladným	hodnoce-
ním	realizace.	

starosta města

Zateplení  školských zařízení města Sezimova Ústí


